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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» 

за 2020 рік 
 

За 2020 рік власний капітал Страхової Компанії «БРОКБІЗНЕС» збільшився на 10,0% до 

91 201,0 тис. грн.. Основним чинником росту власного капіталу в аналізованому періоді стали 

зростання обсягів нерозподіленого прибутку та капіталу у дооцінках. За цей же період валові 

зобов'язання збільшились на 6,5% до 138 207,0 тис. грн.. Більші темпи зростання власного капіталу 

порівняно із валовими зобов'язаннями призвели до росту показника покриття власним капіталом 

зобов'язань Страхової Компанії «БРОКБІЗНЕС» на 2,12 п.п. до 66,0%, що свідчить про хороший рівень 

забезпеченості власним капіталом. Активи Страхової Компанії «БРОКБІЗНЕС» за цей же період 

склали 229 408,0 тис. грн., що на 16 731,0 тис.грн. більше в порівнянні з 2019 роком. 

Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках Страхової Компанії «БРОКБІЗНЕС» за 

2020 рік виріс на 28,9% до 100 024,0 тис. грн.. Значне зростання обсягів грошових коштів призвело 

до приросту показника покриття грошовими коштами його зобов’язань на 12,59 п.п. до 72,4%, що 

свідчить про високий рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами. 

 Основні показники діяльності Страхової Компанії «БРОКБІЗНЕС» за 2020 рік 

Показники 2020 рік 
(31.12.2020) 

2019 рік 
(31.12.2019) 

Зміна Темп 
приросту 

Активи всього, тис. грн. 229 408 212 677 16 731 7,87% 
Власний капітал, тис. грн. 91 201 82 890 8 311 10,03% 
Валові зобов’язання, тис. грн. 138 207 129 787 8 420 6,49% 
Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 65,99% 63,87% 2,12 п.п. - 
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 100 024 77 583 22 441 28,93% 
Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 72,37% 59,78% 12,59 п.п. - 
Валові премії, всього, тис. грн. 197 577 211 249 -13 672 -6,47% 
Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис.грн. 17 510 17 068 442 2,59% 
Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, 
та валовими преміями, % 

8,86% 8,08% 0,78 п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 68 720 90 844 -22 124 -24,35% 
Співвідношення між виплатами та валовими преміями, % 34,78% 43,00% -8,22 п.п. - 
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. 11 612 -13 532 25 144 - 
Рентабельність продажів, % 5,88% -6,41% 12,29 п.п. - 
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 4 326 -22 234 26 560 - 
Рентабельність власного капіталу, % 4,74% -26,82% 31,56 п.п. - 
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Обсяг валових премій, зібраних за 2020 рік, склав 197 577,0 тис. грн.,  що на 6,5% менше ніж 

за 2019 рік. Негативну динаміку ми бачимо по страхуванню майна (зменшення валових страхових 

премій на 4 596,0 тис. грн.); авіаційному страхуванню (зменшення валових страхових премій на 

2 208,1 тис. грн..); КАСКО (зменшення валових страхових премій на 4 360,0 тис. грн.). Падіння 

валових страхових премій Компанії пов'язане як із зовнішніми чинниками впливу: локдауном, 

зменшенням доходів населення, зростанням безробіття, збільшенням кількості збиткових 

підприємств тощо, так і з внутрішніми – Страхова Компанія «БРОКБІЗНЕС» відмовилась від 

продовження співпраці по деяким збитковим проектам, що прогнозовано призвело до зменшення 

надходжень, але дало змогу збільшити фінансовий результат за рахунок зменшення страхових 

виплат. 

Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 2,6%, а їх частка в структурі 

валових премій Компанії збільшилась на 0,78 п.п. до 8,9% 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enUA866UA866&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjpnK7rvOnvAhWntIsKHeDqAOMQkeECKAB6BAgBEDQ
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Варто зазначити, що приріст страхових премій за видом ОСЦПВВНТЗ відбувся за рахунок 

збільшення середньої вартості полісу з 826,0 грн. до 923,0 грн.. Приріст по кількості договорів 
страхування, укладених протягом 2020 року, в порівняні з аналогічним періодом 2019 року становив 
2,0%. 
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За 2020 рік було здійснено страхових відшкодувань на суму 68 720,0тис. грн, що на 24,4% 

менше ніж за 2019 рік. Рівень виплат Страхової Компанії «БРОКБІЗНЕС» за підсумками 2020 року 

зменшився до 34,8%. 

 

 
Також необхідно зазначити, що кольорова індикація оцінок діяльності Страхової Компанії 

«БРОКБІЗНЕС», як члена МТСБУ, протягом 2020 року має зелений колір (добраоцінка). 
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На 01 січня 2021 року фактичний запас платоспроможності значно перевищує нормативний 

рівень, що свідчить про можливість Компанії покрити зобов'язання за рахунок власних активів.  
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Страхова Компанія «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді істотно покращила показники 

чистого та операційного прибутку. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності склав 

11 612,0 тис. грн., а чистий прибуток склав 4 326,0 тис. грн, в той час як аналогічний період 2019 року 

Компанія закінчила з чистим та операційним збитками. 

Отже, аналізуючи фінансовий стан Страхової Компанії «БРОКБІЗНЕС», можна відзначити 

високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та власним капіталом, високі показники 

чистого та операційного прибутку, можливість Компанії покрити зобов'язання за рахунок власних 

активів. За результатами 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення 

оновити рейтинг фінансової стійкості Страхової Компанії «БРОКБІЗНЕС» за національною шкалою на 

рівні uaAA. 

Регіональна мережа Страхової Компанії «БРОКБІЗНЕС» представлена у всіх областях України, 

забезпечуючи високий рівень якісного обслуговування. Побудова довгострокових взаємовигідних 

відносин з клієнтами та партнерами будується на виявлення потреб клієнта і партнера у страхуванні, 

формування ексклюзивних і доступних програм страхування, індивідуальному підході до супроводу 

угоди з клієнтом (від формування пропозиції до виплати страхового відшкодування та пролонгації 

договору).  

 Страхова Компанія «БРОКБІЗНЕС» постійно проводить інноваційну діяльність шляхом 

вдосконалення та розробки нових страхових продуктів, впровадження технологій крос-продаж, 

поглиблення співпраці з банками, розвитку нових каналів та технологій продаж, автоматизації та 

діджиталізації всіх сфер діяльності. Вдосконалення відбуваються в бізнес-процесах Компанії: 

вдосконалюється процес управління, врегулювання збитків, обробки інформації, йде пошук нових 

джерел та технологій продаж. Компанія проводить аналітичну роботу щодо дослідження основних 

тенденцій ринку страхування в цілому, окремих сегментів ринку, аналізу конкурентів та відгуків 

споживачів. 

З повагою,  

ГоловаПравління       Красноруцький П.В. 


