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Підтверджено рейтинг СК «Альфа Страхування» на рівні uaAA  
 

 15 вересня 2014 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення 
про підтвердження рейтингу 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 в порівнянні з іншими українськими страховиками. Оновлюючи 
рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 
2014 року.  

Таблиця  
Основні показники роботи СК «Альфа Страхування»  

за перше півріччя 2014 року, тис. грн.,%, п.п.  

Показники 
I півріччя 
2014 року      

(30.06.2014) 

I півріччя 
2013 року      

(30.06.2013) 
Зміна 

Темп 
приросту, 

% 

Активи всього, тис. грн. 269 598,00 279 243,00 -9 645,00 -3,45% 

Власний капітал, тис. грн. 149 657,00 162 696,00 -13 039,00 -8,01% 

Валові зобов'язання, тис. грн. 119 941,00 116 547,00 3 394,00 2,91% 

Покриття власним капіталом зобов'язань страховика, % 124,78% 139,60% -14,82п.п. - 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 101 655,00 142 464,00 -40 809,00 -28,65% 

Покриття грошовими коштами зобов'язань страховика, % 84,75% 122,24% -37,48п.п. - 

Валові премії, всього, тис. грн. 267 877,90 266 603,60 1 274,30 0,48% 

Частина страхових премій, що належить перестраховикам, тис. грн. 5 564,00 37 047,40 -31 483,40 -84,98% 

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

2,08% 13,90% -11,82п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 54 947,90 46 976,00 7 971,90 16,97% 

Співвідношення між виплатами і валовими преміями за період, % 20,51% 17,62% 2,89п.п. - 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. -669,00 -15 185,00 - - 

Рентабельність продаж, % -0,25% -5,70% - - 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 1 434,00 -15 393,00 - - 

Рентабельність власного капіталу, % 0,96% -9,46% - - 
Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»  

 
1. За шість місяців 2014 року СК «Альфа Страхування» зібрала 267,88 млн. грн. 

валових премій, що на 1,27 млн. грн. більше ніж за шість місяців 2013 року. Частина 
страхових премій, що належать перестраховикам, упала на 84,98%, склавши 2,08% від валових 
премій. Агентство позитивно оцінює навіть невеликий приріст обсягів валового бізнесу 
страховика і нагадує, що за перші 6 місяців 2014 року обсяг валових премій, зібраних 
українськими страховиками знизився на 23,3% у відношенні до аналогічного періоду 2013 
року.  

 
2. За 6 місяців 2014 року Компанія виплатила майже 55 млн. грн., що на 16,97% більше 

ніж за аналогічний період 2013 року. При цьому рівень виплат Компанії збільшився на 2,89 
п.п. до 20,51%, що відповідає середньому показнику по ринку.  

 
3. У першому півріччі 2014 року страховик значно поліпшив фінансові показники 

діяльності щодо аналогічного періоду 2013 року. Так, негативний фінансовий результат від 
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операційної діяльності Компанії скоротився на 95,59%. Більше того, Компанія отримала 
чистий прибуток у розмірі 1,434 млн. грн., тоді як за підсумками першого півріччя 2013 був 
отриманий збиток у розмірі 15,39 млн. грн. Це дозволило поліпшити показники ефективності 
діяльності страховика.  

 
4. Власний капітал Компанії за період з 30.06.2013 року по 30.06.2014 року знизився на 

8,01% склавши 149,66 млн. грн., а валові зобов'язання за той же період зросли на 2,91% до 
119,94 млн. грн. У підсумку покриття власним капіталом зобов'язань страховика скоротилося 
на 14,82 п.п., проте на 30.06.2014 власний капітал Компанії був більше її зобов'язань на 
24,78%.  

 
5. Грошові кошти на рахунках СК «Альфа Страхування» станом на 30.06.2014 року 

становили 101,66 млн. грн., що нижче минулорічного показника на 28,65%. Коефіцієнт 
покриття грошовими коштами зобов'язань страховика на кінець першого півріччя 2014 склав 
84,75%, що значно більше середнього значення по ринку і вказує на те, що Компанія 
продовжує підтримувати хороший запас ліквідності.  

 
Проаналізувавши звітність Компанії «Альфа Страхування» за перше півріччя 2014 

року, Агентство відзначає динаміку обсягів валового бізнесу краще ніж в середньому по 
ринку, прибутковість роботи страховика в першому півріччі 2014 року, а також утримання 
хорошого запасу ліквідності і капіталу.  

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


