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Підтверджено рейтинг СК «Альфа Страхування» 
 

14 вересня 2016 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 перше півріччя 2016 року. 

Таблиця 

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

Показники 
I півріччя 
2016р.     

(30.06.2016) 

I півріччя 
2015р.     

(30.06.2015) 
Зміна 

Темп 
приросту, 

% 

Активи всього, тис. грн. 334 202,00 311 755,00 22 447,00 7,20% 

Власний капітал, тис. грн. 182 706,00 202 182,00 -19 476,00 -9,63% 

Валові зобов’язання, тис. грн. 151 496,00 109 573,00 41 923,00 38,26% 

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 120,60% 184,52% -63,92п.п. - 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 164 205,00 157 207,00 6 998,00 4,45% 

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 108,39% 143,47% -35,08п.п. - 

Валові премії, всього, тис. грн. 221 158,50 197 997,30 23 161,20 11,70% 

Частина страхових премій, які належать перестраховикам, тис. грн. 3 373,30 6 032,80 -2 659,50 -44,08% 

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

1,53% 3,05% -1,52п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 51 178,70 64 859,30 -13 680,60 -21,09% 

Співвідношення між виплатами і валовими преміями за період,% 23,14% 32,76% -9,62п.п. - 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. 7 710,00 -34 957,00 42 667,00 - 

Рентабельність продажів, % 3,49% -17,66% 21,14п.п. - 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 5 829,00 -21 834,00 27 663,00 - 

Рентабельність власного капіталу, % 3,19% -10,80% 13,99п.п. - 

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

1. Приріст активів СК «Альфа Страхування» в період з 30.06.2015 по 30.06.2016 р. склав 22,45 млн. 

грн. Валові зобов'язання збільшилися на 41,92 млн. грн. або на 38,26%, а власний капітал скоротився на 

19,48 млн. грн. що відповідає 9,63%. Покриття власним капіталом зобов'язань страховика на кінець періоду 

склало 120,6%, відповідно Компанія має запас капіталу. 

2. Залишок грошових коштів на рахунках Компанії станом на 30.06.2016 року склав 164,21 млн. 

грн., що на 6,998 млн. грн. вище показника за станом на 30.06.2015 року. Незважаючи на зростання 

зобов'язань, покриття грошовими коштами зобов'язань страховика станом на кінець першого півріччя 2016 

рік залишається високим — 108,39%. 

3. Збільшилася ділова активність страховика: за шість місяців 2016 року СК «Альфа Страхування» 

зібрала 221,16 млн. грн. валових премій, тоді як роком раніше даний показник дорівнював 197,997 млн. грн. 

Перестрахування скоротилося на 44,08%, і займає в бізнесі Компанії лише 1,53% від валових премій. 

Виплати і відшкодування Компанії за два квартали 2016 року склали 51,18 млн. грн., співвідношення між 

виплатами та валовими преміями страховика — 23,14%. 

4. Фінансовий результат від операційної діяльності Компанії в першому півріччі 2016 року становив 

7,71 млн. грн. Всього ж страховик заробив за перше півріччя поточного року 5,83 млн. грн. чистого 

прибутку, тоді як роком раніше фінансовий результат був негативним. Позитивна динаміка фінансових 

результатів поліпшила показники ефективності роботи Компанії. 
 

Проаналізувавши звітність СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2016 року, а також 

регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відзначає: зростання ділової активності, 

високу капіталізацію і ліквідність, наявність позитивного фінансового результату. Вищевказане дозволяє 

підтвердити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика на рівні uaAA+ за національною шкалою. 
 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


