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ПРЕС-РЕЛІЗ 
 

Підтверджений рейтинг СК «Альфа Страхування» на рівні uaAA 

 
30 травня 2014 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення 

підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA за 

національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем 

фінансової стійкості у порівнянні з іншими українськими страховиками. Поновлення рейтингу 

базувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 1 квартал 2014 року. 

Таблиця 

Основні показники роботи СК «Альфа Страхування»  
за I квартал 2014 року, тис. грн., %, п.п. 

Показники 
I квартал 
2014 року      
(31.03.2014) 

I квартал 
2013 року 
(31.03.2013) 

Зміна 
Темп 

приросту, 
% 

Активи всього, тис. грн. 273 603,00 236 681,00 36 922,00 15,60% 

Власний капітал, тис. грн. 150 674,00 116 439,00 34 235,00 29,40% 

Валові зобов’язання, тис. грн. 122 929,00 120 242,00 2 687,00 2,23% 

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 122,57% 96,84% 25,73п.п. - 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 115 330,00 126 209,00 -10 879,00 -8,62% 

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 93,82% 104,96% -11,14п.п. - 

Валові премії, всього, тис. грн. 138 258,90 149 924,30 -11 665,40 -7,78% 

Частка страхових премій, які належать перестрахувальникам, тис. 
грн. 

767,60 1 793,60 -1 026,00 -57,20% 

Співвідношення між преміями, які належать перестрахувальникам, 
та валовими преміями, % 

0,56% 1,20% -0,64п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 26 680,50 26 542,30 138,20 0,52% 

Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, % 19,30% 17,70% 1,59п.п. - 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. 2 014,00 1 943,00 71,00 3,65% 

Рентабельність продажів, % 1,46% 1,30% 0,16п.п. - 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 4 271,00 1 099,00 3 172,00 288,63% 

Рентабельність власного капіталу, % 2,83% 0,94% 1,89п.п. - 

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

 

1. СК «Альфа Страхування» за перший квартал 2014 року зібрала 138,259 млн. грн. 

валових премій, що на 11,665 млн. грн. нижче за  показник першого кварталу 2013 року. В той 

же час у сегменті добровільного особистого страхування, Компанія зібрала страхових 

платежів на суму 63,9 млн. грн., що на 38% перевищує цей показник за аналогічний період 

минулого року. Частина страхових премій, які належать перестраховикам знизилася на 57,2% і 

становила 0,56% від загального об’єму валових премій. Сума страхових виплат та 

відшкодувань, які провела Компанія, виросла до позначки 26,681 млн. грн. 

 

2. Фінансовий результат від операційної діяльності Компанії за результатами першого 

кварталу 2014 року дорівнював 2,014 млн. грн., що перевищує результат аналогічного періоду 

2013 року на 3,65%. При цьому чистий прибуток, який отримано за перші три місяці 2014 
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року, збільшився на 288,63% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року до рівня 4,271 

млн. грн. Це дозволило поліпшити показники ефективності діяльності страховика. 

3. Об’єм активів СК «Альфа Страхування» за період з 31.03.2013 по 31.03.2014 року  

зріс на 36,922 млн. грн. до 273,603 млн. грн. При цьому власний капітал Компанії зріс на 

34,235 млн. грн. і склав 150,674 млн. грн., а валові зобов’язання — на 2,687 млн. грн., до 

122,929 млн. грн. В результаті випереджальних темпів зростання власного капіталу над 

зобов’язаннями, ключовий показник фінансової стійкості Компанії помітно покращився — 

покриття власним капіталом зобов’язань страховика зросло на 25,73 п.п. та станом на 

31.03.2014 року становило 122,57%. 

4. Залишок грошових коштів на рахунках СК «Альфа Страхування» станом на 

31.03.2014 року склав 115,330 млн. грн., що трохи нижче за  аналогічний показникик станом 

на 31.03.2013 року. Коефіцієнт покриття грошовими коштами зобов’язань страховика на 

кінець першого кварталу 2014 року — 93,82%, що відповідає високому рівню ліквідності за 

оцінками Агентства. 

За результатами першого кварталу 2014 року Компанія «Альфа Страхування» значно 

покращила балансові показники, фінансові результати діяльності, володіла хорошим запасом 

капіталізації та ліквідності. Це дає підставу для підтвердження високої рейтингової оцінки  

страховика. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


