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Підтверджено рейтинг СК «Альфа Страхування»
11 серпня 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 перше півріччя 2017
року.
Таблиця
Основні показники роботи СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2017 року, тис. грн., %, п.п.
Показники
Активи всього, тис. грн.
Власний капітал, тис. грн.
Валові зобов’язання, тис. грн.
Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.
Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %
Валові премії, всього, тис. грн.
Частина страхових премій, яка належить перестраховикам, тис. грн.
Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам, і валовими
преміями, %
Страхові вплати і відшкодування, тис. грн.
Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, %
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.
Рентабельність продажів, %
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.
Рентабельність власного капіталу, %

I півріччя
2017 р.
(30.06.2017)
322 194
147 672
174 522
84,62%
188 318
107,91%
249 344
3 818

I півріччя
2016 р.
(30.06.2016)
334 202
182 706
151 496
120,60%
164 205
108,39%
221 159
3 373

-12 008
-35 034
23 026
-35,99 п.п.
24113
-0,48 п.п.
28 185
445

Темп
приросту,
%
-3,59%
-19,18%
15,20%
14,68%
12,74%
13,18%

1,53%

1,53%

0,006 п.п.

-

70 916
28,44%
-10 725
-4,30%
-7 681
-5,20%

51 179
23,14%
7 710
3,49%
5 829
3,19%

19 737
5,30 п.п.
-18 435
-7,79 п.п.
-13 510
-8,39 п.п.

38,57%
-

Зміна

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»
1. За період з 30.06.2016 по 30.06.2017 р. активи СК «Альфа Страхування» знизилися на 3,59% до 322,19
млн. грн. Валові зобов'язання за цей же період збільшилися на 15,2% або на 23,03 млн. грн., а власний капітал
скоротився на 19,18% або на 35,03 млн. грн. В результаті покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на
30.06.2017 р. знизилось до 84,62%.
2. Залишок коштів на рахунках Компанії станом на 30.06.2017 року склав 188,32 млн. грн., що на 14,68%
вище показника на 30.06.2016 року. З огляду на те, що темп приросту обсягу грошових коштів та зобов'язань
Страховика був практично на одному рівні, покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії станом на кінець
першого півріччя 2017 року знизилось несуттєво і залишалося на дуже високому рівні - 107,91%.
3. За перші шість місяців 2017 року ділова активність Страховика зросла: обсяг валових премій в
порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшився на 12,74% до 249,34 млн. грн. Частина страхових
премій, що належать перестраховикам, зросла на 13,18%, але питома вага перестрахування в бізнесі Компанії
залишалася майже незмінною і займала лише 1,53% від валових премій. Виплати Компанії за перші два квартали
2017 року порівняно з тим же періодом 2016 року зросли на 38,57%, що призвело до зростання коефіцієнта
виплат до 28,44%.
4. Фінансовий результат від операційної діяльності Компанії в першому півріччі 2017 року склав 10,73
млн. грн. збитку. Також за результатами перших двох кварталів 2017 року Страховик отримав чистий збиток у
розмірі 7,68 млн. грн., в той час як аналогічний період 2016 року Компанія закінчила з прибутком. Негативна
динаміка фінансових результатів призвела до погіршення показників ефективності роботи Компанії. Проте
розмір збитку Страховика не є значним і не може істотно вплинути на його фінансову стійкість.
Таким чином, проаналізувавши звітність СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2017 року, а також
регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відзначає: високий рівень капіталізації та
ліквідності, а також зростання ділової активності Страховика. Це дозволяє підтвердити рейтинг фінансової
стійкості (надійності) страховика на рівні uaAA+ за національною шкалою.
Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»
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