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Оновлено рейтинги АТ СК «БУСІН» 
 

15 березня 2021 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення 
кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного 
акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» (ЄДРПОУ 19492371) на рівні 
uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже 
високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. 
Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії 
за 12 місяців 2020 року. 

 
1. АТ СК «БУСІН» за дванадцять місяців 2020 року зібрало 172,380 млн. грн., що 

всього на 3,21% нижче обсягу премій, зібраних за 2019 рік. При цьому, надходження 
від фізичних осіб збільшились на 60,35% – до 1,011 млн. грн., а від 
перестрахувальників, навпаки, скоротились на 21,80%: з 45,999 млн. грн. до 35,973 
млн. грн. 

Агентство відмічає, що коригування обсягів валового бізнесу зумовлено 
специфікою видів страхування, на яких спеціалізується Компанія, зокрема 
спеціалізацією АТ СК «БУСІН» на авіаційному страхуванні. 

 
Таблиця 1 

Основні показники доходів та витрат АТ СК «БУСІН», тис. грн., п.п., % 

# Показники 2020 рік 2019 рік Зміна 
Темп 

приросту, 
% 

1 Брутто-премії, всього, в т.ч. 172 380 178 100 -5 720 -3,21% 
2 від страхувальників фізичних осіб 1 011 631 381 60,35% 
3 від перестрахувальників 35 973 45 999 -10 026 -21,80% 
4 Частка фізичних осіб в брутто-преміях 0,59% 0,35% 0,24 п.п. - 
5 Частка перестрахувальників в брутто-преміях 20,87% 25,83% -4,96 п.п. - 
6 Страхові платежі, відправлені перестраховикам 105 141 99 419 5 722 5,75% 
7 Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях 60,99% 55,82% 5,17 п.п. - 
8 Чисті премії 67 239 78 680 -11 441 -14,54% 
9 Зароблені страхові премії 68 824 68 232 593 0,87% 

10 Фінансовий результат від операційної діяльності 44 271 32 650 11 621 35,59% 
11 Страхові виплати і відшкодування 7 995 7 043 952 13,52% 
12 Співвідношення між виплатами і брутто-преміями 4,64% 3,95% 0,69 п.п. - 
13 Чистий прибуток 51 415 17 001 34 414 202,42% 
14 Рентабельність власного капіталу 33,69% 14,93% 18,76 п.п. - 

 
2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам за дванадцять місяців 2020 

року, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшились на 5,75% до 105,141 
млн. грн. Як результат, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях виріс до 
60,99%.  

Показники ділової активності АТ СК «БУСІН» продемонстрували різноспрямовану 
динаміку. Так, чисті премії знизились на 14,54% до 67,239 млн. грн., а зароблені премії 
виросли на 0,87% і склали 68,824 млн. грн.   
 

3. За чотири квартали 2020 року Компанія виплатила своїм клієнтам 7,995 млн. 
грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 13,52% перевищило обсяг виплат за 
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аналогічний період 2019 року. Таким чином, рівень виплат виріс з 3,95% до 4,64% або 
на 0,69 п.п.  
 

Згідно з результатами діяльності за дванадцять місяців 2020 року Страховик 
продемонстрував хороші показники дохідності. Так, фінансовий результат від 
операційної діяльності АТ СК «БУСІН» виріс на 35,59% до 44,271 млн. грн., а чистий 
прибуток збільшився в 3,02 рази до 51,415 млн. грн.  

 
4. В період з 01.01.2020р. по 01.01.2021р. балансові показники АТ СК «БУСІН» 

продемонстрували зростаючий тренд: 
• Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 60,19% до 151,196 млн. грн;  
• Власний капітал показав приріст на 37,24% до 152,612 млн. грн.; 
• Зобов’язання збільшились з 200,041 млн. грн. до 228,573 млн. грн.; 
• Активи виросли на 22,47% до 381,185 млн. грн. 
   
Таким чином, станом на кінець четвертого кварталу 2020 року Страховик 

володів хорошими рівнями капіталізації (66,77%) та ліквідності (66,15%).  
Таблиця 2 

Основні балансові показники АТ СК «БУСІН», тис. грн., п.п., % 

# Показники 01.01.2021 01.01.2020 Зміна 
Темп 

приросту, 
% 

1 Активи 381 185 311 242 69 943 22,47% 
2 Власний капітал 152 612 111 201 41 411 37,24% 
3 Зобов’язання 228 573 200 041 28 532 14,26% 
4 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом 66,77% 55,59% 11,18 п.п. - 
5 Грошові кошти та їх еквіваленти 151 196 94 383 56 813 60,19% 
6 Частка грошових коштів в активах страховика 39,66% 30,32% 9,34 п.п. - 

7 Співвідношення між грошовими коштами і 
зобов’язаннями 66,15% 47,18% 18,97 п.п. - 

 
Згідно з інформацією, що була надана Агентству АТ СК «БУСІН, станом на 

01.01.2021р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості 
активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу 
ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

 
Проаналізувавши діяльність АТ СК «БУСІН» за дванадцять місяців 2020 року, РА 

«Стандарт-Рейтинг» відзначає високі показники дохідності, хороші рівні капіталізації 
(66,77%) та ліквідності (66,15%).  
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