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Підтверджено рейтинг СК «Альфа Страхування»
19 березня 2018 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення
оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) до рівня
uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже
високим рівнем фінансової стійкості в порівнянні з іншими українськими страховиками.
Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 12
місяців 2017 року.
Таблиця
Основні показники роботи СК «Альфа Страхування»
за 2017 рік, тис. грн., %, п.п.
2017 рік
(31.12.2017)

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.
Частка страхових премій, належних перестраховикам, тис. грн.
Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам, і
валовими преміями, %
Страхові виплати и відшкодування, тис. грн.
Співвідношення між виплатами и валовими преміями за період,%
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.
Рентабельність продажів, %
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.
Рентабельність власного капіталу, %
Джерело: данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

2016 рік
(31.12.2016)

Зміна

Темп
приросту,
%

353 113
168 722
184 391
91,50%
213 163
115,60%
576 623
11 139

328 708
155 588
173 120
89,87%
183 723
106,1%
476 363
13 608

24 405
13 134
11 271
1,63 п.п.
29 440
9,48 п.п.
100 260
-2 469

7,42%
8,44%
6,51%
16,02%
21,05%
-18,14%

1,93%

2,86%

-0,92 п.п.

-

151 713
26,31%
11 315
1,96%
15 299
9,07%

120 237
25,24%
-24 384
-5,12%
-20 222
-13,00%

31 476
1,07 п.п.
35 699
7,08 п.п.
35 521
22,06 п.п.

26,18%
-

1. Активи СК «Альфа Страхування» за 12 місяців 2017 року зросли на 24,41 млн. грн.
до 353,11 млн. грн. Валові зобов'язання за той же період збільшилися на 6,51% (до 184,39 млн.
грн.), а власний капітал виріс на 8,44% (до 168,72 млн. грн.). Наслідком більш високого темпу
приросту власного капіталу ніж зобов'язань Страховика стало збільшення його капіталізації
протягом 2017 року на 1,63 п.п. В результаті, покриття власним капіталом зобов'язань
страховика на 31.12.2017 склало 91,5%, що відповідає високому рівню даного показника.
2. Залишок коштів на рахунках СК «Альфа Страхування» станом на 31.12.2017 року
склав 213,16 млн. грн., що на 16,02% перевищує показник на 31.12.2016 року. Оскільки темп
приросту залишку грошових коштів перевищив темп приросту зобов'язань Страховика, то
його ліквідність в 2017 році зросла на 9,48 п.п. до 115,6%, що свідчить про високий рівень
покриття зобов'язань Компанії грошовими коштами.
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3. Ділова активність страховика в 2017 році продовжила рости: за 12 місяців 2017 року
СК «Альфа Страхування» зібрала 576,62 млн. грн. валових премій, що на 21,05% більше ніж
за аналогічний період 2016 року. Частка страхових премій, що належать перестраховикам,
скоротилася на 18,14%, а питома вага перестрахування у валових преміях Компанії знизилась
до 1,93%. Виплати і відшкодування Страховика за чотири квартали 2017 року зросли на
26,18% і склали 151,71 млн. грн., коефіцієнт виплат збільшився до 26,31%.
4. Фінансові результати Страховика в 2017 році покращилися. Так, за 12 місяців 2017
року СК «Альфа Страхування» отримала прибуток від операційної діяльності в 11,32 млн.
грн., тоді як за 2016 рік був отриманий збиток. Також в 3 і 4 кварталах 2017 року Страховик
повернувся до практики прибуткової діяльності, і за підсумками 2017 року було отримано
чистий прибуток в 15,3 млн. грн., в той час як в 2016 році чистий збиток становив 20,22 млн.
грн.
Таким чином, проаналізувавши звітність СК «Альфа Страхування» за 2017 рік, а також
регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відзначає: хороший рівень
капіталізації, дуже високу ліквідність, зростання ділової активності та прибуткову діяльність
Страховика. Перераховані фактори дозволили оновити рейтинг Страховика на відповідному
рівні.
Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»
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