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Підтвердження рейтингу СК «Альфа Страхування»
6 квітня 2015 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення підтвердити
рейтинг 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 у порівняні з іншими українськими
страховиками. Поновлюючи рейтинг, Агентство базувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за
2014 рік.
Таблиця
Основні показники роботи СК «Альфа Страхування» за 2014 рік, 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, що належать перестраховикам, тис. грн.
Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими
преміями, %
Страхові виплати та 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, %

2014 рік
(31.12.2014)

2013 рік
(31.12.2013)

Зміна

319 813,00
190 281,00
129 532,00
146,90%
171 822,00
132,65%
521 523,40
13 768,90

280 201,00
145 992,00
134 209,00
108,78%
117 283,00
87,39%
585 606,00
46 430,30

39 612,00
44 289,00
-4 677,00
38,12п.п.
54 539,00
45,26п.п.
-64 082,60
-32 661,40

Темп
приросту,
%
14,14%
30,34%
-3,48%
46,50%
-10,94%
-70,35%

2,64%

7,93%

-5,29п.п.

-

127 685,20
24,48%
-54 138,00
-10,38%
-50 340,00
-26,46%

121 374,50
20,73%
-27 034,00
-4,62%
-31 521,00
-21,59%

6 310,70
3,76п.п.
-27 104,00
-5,76п.п.
-18 819,00
-4,86п.п.

5,20%
-

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

1. Приріст активів СК «Альфа Страхування» за 2014 рік склав 14,14%, або 39,61 млн. грн. Валові
зобов'язання за 2014 рік знизилися на 4,68 млн. грн., а власний капітал зріс на 44,29 млн. грн. Значне
зростання власного капіталу дозволило підняти капіталізацію страховика на 38,12 п.п., і на кінець 2014 року
вона становила 146,9%. У сучасних складних економічних умовах хороший запас капіталу, створений
страховиком, є позитивним фактором.
2. За 2014 рік Компанія уклала договорів страхування на суму 2,3 млн. Страховик зібрав 521,52
млн. грн. валових премій, що на 10,94% нижче за показник 2013 року. Частина страхових премій, що
належать перестраховикам, впала на 70,35% до рівня 13,77 млн. грн. і склала лише 2,64% від валових
премій. У 2014 році Компанія виплатила 127,69 млн. грн., що на 5,2% більше показника 2013 року. Всього ж
рівень виплат Компанії виріс на 3,76 п.п. до 24,48%, що не може надавати значного тиску на фінансовий
результат страховика, оскільки дуже близький до середнього значення рівня виплат на ринку серед
компаній, що спеціалізуються на класичних видах страхування.
3. Ліквідні активи на рахунках страховика станом на 31.12.2014 року становили 171,82 мл. грн.,
що на 54,54 млн. грн. більше, ніж станом на 31.12.2013 року. Зниження зобов'язань на тлі зростання
залишків грошових коштів сприяло підвищенню ліквідності Компанії на 45,26 п.п. до рівня 132,65%. Цей
рівень ліквідності майже в 2 рази більше середнього значення по ринку, тобто на початок 2015 року
страховик створив дуже великий запас ліквідності по відношенню до своїх зобов'язань.
Проаналізувавши звітність СК «Альфа Страхування» за 2014 рік, Агентство відзначило значне
зростання запасу власного капіталу і ліквідності страховика. На думку Агентства, високий запас
капіталізації та ліквідності служить додатковим захистом Компанії та пом'якшує вплив негативних
процесів, які відбуваються на ринку.
Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»
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