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Підтверджено рейтинг СК «Альфа Страхування»  
 

10 листопада 2017 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв 

рішення підтвердити 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 

дев'ять місяців 2017 року. 

Таблиця 

Основні показники роботи СК «Альфа Страхування» за 9 місяців 2017 року,  
тис. грн., %, п.п. 

Показники 
9 місяців 
2017 року     
(30.09.2017) 

9 місяців  
2016 року     
(30.09.2016) 

Зміна 
Темп 

приросту, 
% 

Активи всього, тис. грн. 358 711 375 496 -16 785 -4,47% 

Власний капітал, тис. грн. 154 640 195 231 -40 591 -20,79% 

Валові зобов’язання, тис. грн. 204 071 180 265 23 806 13,21% 

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 75,78% 108,30% -32,52 п.п. -  

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 222 450 180 435 42 015 23,29% 

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 109,01% 100,09% 8,91 п.п. -  

Валові премії, всього, тис. грн. 423 685,6 364 107,4 59 578,2 16,36% 

Частина страхових премій, яка належить перестраховикам, тис. грн. 8 944,7 11 513,2 -2 568,5 -22,31% 

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

2,11% 3,16% -1,05 п.п. -  

Страхові вплати і відшкодування, тис. грн. 106 064,7 78 296,8 27 767,9 35,46% 

Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, % 25,03% 21,50% 3,53 п.п. -  

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. -2 549 19 798 -22 347 - 

Рентабельність продажів, % -0,60% 5,44% -6,04 п.п. -  

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 1 387,60 19 191,7 -17 804,10 -92,77% 

Рентабельність власного капіталу, % 0,9% 9,83% -8,93 п.п. -  

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

 

1. За період з 30.09.2016 по 30.09.2017 р. активи СК «Альфа Страхування» знизилися на 

4,47% до 358,71 млн. грн. Валові зобов'язання страховика за цей же період збільшилися на 

13,21% до 204,07 млн. грн., а власний капітал скоротився на 20,79% до 154,64 млн. грн. В 

результаті різноспрямованої динаміки зобов'язань і капіталу Компанії, коефіцієнт покриття 

власним капіталом зобов'язань страховика на кінець третього кварталу 2017 року знизився до 

75,78%. 

2. Грошові кошти на рахунках Компанії на 30.06.2017 р. склали 222,45 млн. грн., що на 

23,29% вище показника за станом на 30.09.2016 року. В результаті ліквідність страховика 

станом на кінець третього кварталу 2017 року зросла за попередні 12 місяців на 8,91 п.п. до 

109,01%, що відповідає високому рівню ліквідності. 

3. Ділова активність страховика в аналізованому періоді зросла. Так, за дев'ять місяців 

2017 року СК «Альфа Страхування» зібрала на 16,36% більше валових премій, ніж за три 

квартали 2016 року, а їх сумарний обсяг за період склав 423,69 млн. грн. При цьому, 

найзначніший приріст валових премій спостерігався за такими видами страхування: 

страхування від нещасних випадків, страхування здоров'я на випадок хвороби та страхування 

фінансових ризиків. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, за 9 місяців 
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2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року скоротилася на 22,31% і займає в 

бізнесі Компанії лише 2,11% від валових премій. Виплати і відшкодування Компанії за три 

квартали 2017 року становили 106,06 млн. грн., збільшившись в порівнянні з 2016 роком 

більш ніж на третину. Коефіцієнт виплат Компанії в аналізованому періоді зріс до 25,03%. 

4. За дев'ять місяців 2017 року СК «Альфа Страхування» отримала 2,55 млн. грн. 

збитку від операційної діяльності, в той час як за аналогічний період 2016 року було отримано 

прибуток. Проте, за три квартали поточного року Страховик заробив 1,39 млн. грн. чистого 

прибутку, що на 92,77% менше ніж роком раніше, при цьому за 3-й квартал 2017 року 

Компанія отримала чистий прибуток у розмірі 9,1 млн. грн. Ряд великих збитків, за якими 

проведені виплати в звітному періоді, збільшив за порівняння з аналогічним періодом 

минулого року суму виплат на 27,77 млн. грн. і співвідношення між виплатами та валовими 

преміями на 3,53 п.п. При цьому Компанія продемонструвала збільшення страхових платежів 

на 59,58 млн. грн. і зуміла збільшити обсяг коштів на 42,02 млн. грн. Компанія за фактом 

прибуткової роботи заслуговує на позитивну оцінку. 

 

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «Альфа Страхування» за дев'ять місяців 

2017 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство 

відзначає: підвищення ділової активності, зростання ліквідності і рівня виплат, а також 

наявність чистого прибутку у страховика. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


