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Підтверджено рейтинг СК «Альфа Страхування» 

 
 15 травня 2017 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити 

рейтинг фінансової стійкості (надійності) 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 в 

порівнянні з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство орієнтувалося на 

результати аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2017 року. 

Таблиця 

Основні показники роботи СК «Альфа Страхування»  

за перший квартал 2017 року, тис. грн.,%, п.п. 

 
Показники 

I квартал 
2017 р.    

(31.03.2017) 

I квартал  
2016 р.    

(31.03.2016) 
Зміна 

Темп 
приросту, 

% 

Активи всього, тис. грн. 319 818,00 341 410,00 -21 592,00 -6,32% 

Власний капітал, тис. грн. 147 713,00 183 609,00 -35 896,00 -19,55% 

Валові зобов'язання, тис. грн. 172 105,00 157 801,00 14 304,00 9,06% 

Покриття власним капіталом зобов'язань страховика, % 85,83% 116,35% -30,53п.п. - 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 183 912,00 164 137,00 19 775,00 12,05% 

Покриття грошовими коштами зобов'язань страховика, % 106,86% 104,02% 2,85п.п. - 

Валові премії, всього, тис. грн. 120 381,10 126 923,50 -6 542,40 -5,15% 

Частина страхових премій, яка належить перестраховикам, тис. грн. 1 113,80 1 512,70 -398,90 -26,37% 

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

0,93% 1,19% -0,27п.п. - 

Страхові виплати і відшкодування, тис. грн. 39 006,70 24 288,40 14 718,30 60,60% 

Співвідношення між виплатами і валовими преміями за період,% 32,40% 19,14% 13,27п.п. - 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. -7 367,00 8 604,00 -15 971,00 - 

Рентабельність продаж, % -6,12% 6,78% -12,90п.п. - 

Чистий прибуток / Збиток, тис. грн. -5 564,10 5 572,80 -11 137,00 - 

Рентабельність власного капталу, % -3,77% 3,04% -6,80п.п. - 
Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

 

1. Активи СК «Альфа Страхування» в період з 31.03.2016 по 31.03.2017 р. скоротилися на 21,59 

млн. грн., склавши 319,82 млн. грн. Валові зобов'язання за той же період збільшилися на 14,3 млн. 

грн. до 172,11 млн. грн., а власний капітал, навпаки, знизився на 35,9 млн. грн. до 147,71 млн. грн. В 

результаті капіталізація Страховика знизилася на 30,53 п.п. і склала 85,83%, що також відповідає 

прийнятному рівню запасу капіталу порівняно з обсягом зобов'язань. 

2. Залишок коштів на рахунках Компанії станом на 31.03.2017 року склав 183,91 млн. грн., що 

на 19,78 млн. грн. більше ніж станом на 31.03.2016 року. Покриття коштами зобов'язань Страховика 

підвищилося, і станом на 31.03.2017 року склало 106,86%, а значить, ліквідність Компанії знаходиться 

на надвисокому рівні. 

3. За три місяці 2017 року СК «Альфа Страхування» зібрала 120,38 млн. грн. валових 

премій. Перестрахування скоротилося на чверть і склало 1,11 млн. грн. або 0,93% від валових 

премій. Виплати і відшкодування Компанії за перший квартал 2017 року склали 39,01 млн. грн., 

коефіцієнт виплат підвищився на 13,27 п.п. і склав 32,4%. 

 

 Вивчивши звітність СК «Альфа Страхування» за перший квартал 2017 року, а також регулярну 

та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відзначає: прийнятний рівень капіталізації, 

дуже високу ліквідність, але в той же час невелике зниження ділової активності. 
 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


