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Покращено прогноз за рейтингом СК «Альфа Страхування» 
 

19 грудня 2014 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення покращити 

прогноз за рейтингом фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова 

компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) із стабільного до позитивного та підтвердити 

рейтинг страховика на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA 

характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості у порівнянні з іншими українськими 

страховиками. Рішення агентства про підвищення рейтингу, базувалось на результатах аналізу діяльності 

Компанії за дев’ять місяців 2014 року.  
  

Таблиця. Основні показники роботи СК «Альфа Страхування» 
за 9 місяців 2014 року, тис. грн., %, п.п. 

Показники 
9 місяців 
2014 року      
(30.09.2014) 

9 місяців 
2013 року     
(30.09.2013) 

Зміна 
Темп 

приросту, 
% 

Активи всього, тис. грн. 252 527,00 284 113,00 -31 586,00 -11,12% 

Власний капітал, тис. грн. 133 782,00 150 248,00 -16 466,00 -10,96% 

Валові зобов’язання, тис. грн. 118 745,00 133 865,00 -15 120,00 -11,29% 

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 112,66% 112,24% 0,42п.п. - 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 100 300,00 151 311,00 -51 011,00 -33,71% 

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 84,47% 113,03% -28,57п.п. - 

Валові премії, всього, тис. грн. 398 882,00 418 486,90 -19 604,90 -4,68% 

Частина страхових премій, що належать перестраховикам, тис. грн. 9 241,90 46 332,60 -37 090,70 -80,05% 

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

2,32% 11,07% -8,75п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 96 310,70 70 464,00 25 846,70 36,68% 

Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, % 24,15% 16,84% 7,31п.п. - 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. -19 645,00 -24 507,00 - - 

Рентабельність продажів, % -4,93% -5,86% - - 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -15 911,00 -24 874,00 8 963,00 - 

Рентабельність власного капіталу, % -11,89% -16,56% 4,66п.п. - 

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

1. Активи СК «Альфа Страхування» за період з 30.09.2013 року по 30.09.2014 року знизились на 

11,12%, склавши 252,53 млн. грн. Валові зобов’язання за той же період впали на 11,29% до 118,75 млн. грн., 

а власний капітал знизився на 10,96% до 133,78 млн. грн. У підсумку капіталізація страховика на 30.09.2014 

року склала 112,66%, отже власний капітал Компанії покриває її зобов'язання із запасом.  

2. Ситуація в країні відобразилась на діловій активності страховика. За дев’ять місяців 2014 року 

Компанія зібрала 398,88 млн. грн. валових премій, що на 4,68% менше ніж за дев’ять місяців 2013 року. 

Частина страхових премій, що належить перестраховикам, скоротилась на 80,05% та склала 9,24 млн. грн. 

або 2,32% від валових премій. За звітний період Компанія виплатила 96,31 млн. грн., що на 36,68% більше 

ніж за три квартали 2013 року. Рівень виплат Компанії виріс на 7,31 п.п. до 24,15%, що відповідає 

середньому показнику по ринку.  

3. За підсумками дев’яти місяців 2014 року Компанія значно скоротила збитки відносно 

аналогічного періоду 2013 року. Зокрема, збиток від операційної діяльності Компанії скоротився на 4,86 

млн. грн., а чистий збиток за результатами періоду знизився на 8,96 млн. грн.  

4. Залишок грошових коштів на рахунках страховика станом на 30.09.2014 склав 100,3 млн. грн., що 

нижче показника на 30.09.2013 року на 33,71%. Коефіцієнт покриття грошовими коштами зобов’язань 

страховика на кінець третього кварталу 2014 року склав 84,47%, а значить, Компанія продовжує 

підтримувати значний запас ліквідності.  

Агентство відзначає, що за результатами дев’яти місяців 2014 року Компанія «Альфа Страхування» 

має хороший запас ліквідності та капіталу, значно скоротила збиток та практично втримала об’єми валового 

бізнесу на рівні більш сприятливого періоду – дев’яти місяців 2013 року. Сукупність цих факторів 

відображає високий рівень опору страховика кризовим явищам та є достатньою підставою для покращення 

прогнозу за рейтингом. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


