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Підвищено рейтинг СК «Альфа Страхування» 
 

 16 травня 2016 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення підвищити рейтинг 

фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа 

Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) до рівня uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ 

характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості в порівнянні з іншими українськими страховиками. 

Оновлюючи рейтинг, Агентство орієнтувалося на результати аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2016 

року. 

Таблиця 

Основні показники роботи СК «Альфа Страхування» 
за перший квартал 2016 року, тис. грн., %, п.п. 

Показники 
I квартал 
2016р.     

(31.03.2016) 

I квартал  
2015 р.     

(31.03.2015) 
Зміна 

Темп 
зростання, 

% 

Активи всього, тис. грн. 341 410,00 297 130,00 44 280,00 14,90% 

Власний капітал, тис. грн. 183 609,00 185 594,00 -1 985,00 -1,07% 

Валові зобов'язання, тис. грн. 157 801,00 111 536,00 46 265,00 41,48% 

Покриття власним капіталом зобов'язань страховика, % 116,35% 166,40% -50,04п.п. - 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 164 137,00 148 565,00 15 572,00 10,48% 

Покриття грошовими коштами зобов'язань страховика, % 104,02% 133,20% -29,18п.п. - 

Валові премії, всього, тис. грн. 126 923,50 108 032,80 18 890,70 17,49% 

Частина страхових премій, яка належить перестраховикам, тис. грн. 1 512,70 1 019,70 493,00 48,35% 

Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам, і валовими 
преміями, % 

1,19% 0,94% 0,25п.п. - 

Страхові виплати, тис. грн. 24 288,40 30 675,00 -6 386,60 -20,82% 

Співвідношення між виплатами і валовими преміями за період, % 19,14% 28,39% -9,26п.п. - 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. 8 604,00 -19 962,00 28 566,00 - 

Рентабельність продаж, % 6,78% -18,48% 25,26п.п. - 

Прибуток (збиток), тис. грн. 5 573,00 -7 271,00 12 844,00 - 

Рентабельність власного капіталу, % 3,04% -3,92% 6,95п.п. - 

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 
 

1. За період з 31.03.2015 по 31.03.2016 р. активи СК «Альфа Страхування» зросли на 44,28 млн. грн. і 

склали 341,41 млн. грн. Валові зобов'язання Компанії збільшилися на 41,48% або на 46,27 млн. грн., а власний 

капітал, навпаки, скоротився на 1,07% (на 1,99 млн. грн.). Капіталізація Компанії знизилася, але залишається на 

дуже високому рівні 116,35%, тобто власний капітал Страховика більше його зобов'язань на 16,35%. 

2. Кошти на рахунках Компанії станом на 31.03.2016 р. склали 164,14 млн. грн., що на 10,48% вище 

показника станом на 31.03.2015 року. За рахунок збільшення зобов'язань ліквідність Компанії дещо знизилася, 

але знаходиться на дуже високому рівні - 104,02%, а значить обсяг грошових коштів на банківських рахунках 

Страховика перевищує його зобов'язання на 4,02%. 

3. За перший квартал 2016 року СК «Альфа Страхування» зібрала 126,92 млн. грн. валових премій, на 

18,89 що млн. грн. більше обсягу премій, зібраних за перші три місяці 2015 року. Перестрахування займає 

невелику частину бізнесу Компанії: частина страхових премій, що належать перестраховикам, хоч і виросла на 

48,35%, але склала всього 1,19% від валових премій. Виплати Компанії за аналізований період склали 24,29 млн. 

грн, а загальний рівень виплат Страховика становить 19,14%, що трохи нижче середнього значення по ринку, але 

має позитивно впливати на ефективність роботи Компанії. 

4. Перший квартал 2016 року Компанія закінчила з операційним прибутком у розмірі 8,6 млн. грн., тоді 

як аналогічний період 2015 року було закінчено зі збитком 19,96 млн. грн. Всього ж за перші три місяці 

поточного року Компанія отримала 5,57 млн. грн. чистого прибутку, що є хорошим фінансовим результатом. 

Компанія повернулася до прибуткової роботи в першому кварталі 2016 року, що заслуговує на позитивну оцінку. 
 

Проаналізувавши звітність СК «Альфа Страхування» за перший квартал 2016 року, Агентство відзначає: 

наявність великого запасу власного капіталу і ліквідності, приріст обсягів валового бізнесу Страховика, 

повернення Компанії до прибуткової роботи. Дані фактори дозволяють підвищити рейтинг фінансової стійкості 

(надійності) Страховика до рівня uaAA+ за національною шкалою. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


