
 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

 
Україна, 04073, м. Київ, пров. 
Куренівський, 15, офіс 29 
тел.:  +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com 
www.expert-rating.com         
 

 

 
Office. 29, 15 Kurenivs’kyi Ln.,  
Kyiv, 04073, Ukraine  
Tеl.: +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com  
www.expert-rating.com 

04.09.2015 

 

Підтверджено рейтинг СК «Альфа Страхування»  
 

4 вересня 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 в порівнянні з іншими 

українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу 

діяльності Компанії за перше півріччя 2015 року. 

Таблиця 

Основні показники роботи СК «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) 

за перше півріччя 2015 року, тис. грн., %, п.п. 

Показники 
I півріччя 
2015 р.     

(30.06.2015) 

I півріччя 
2014 р.     

(30.06.2014) 
Зміни 

Темп 
приросту, 

% 

Активи всього, тис. грн. 311 755,00 269 598,00 42 157,00 15,64% 

Власний капітал, тис. грн. 202 182,00 149 657,00 52 525,00 35,10% 

Валові зобов’язання, тис. грн. 109 573,00 119 941,00 -10 368,00 -8,64% 

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 184,52% 124,78% 59,74п.п. - 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 157 207,00 101 655,00 55 552,00 54,65% 

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 143,47% 84,75% 58,72п.п. - 

Валові премії, всього, тис. грн. 197 997,30 267 877,90 -69 880,60 -26,09% 

Частина страхових премій, що належать перестраховикам, тис. грн. 6 032,80 5 564,00 468,80 8,43% 

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

3,05% 2,08% 0,97п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 64 859,30 54 947,90 9 911,40 18,04% 

Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, % 32,76% 20,51% 12,25п.п. - 

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

1. Активи СК «Альфа Страхування» за період з 30.06.2014 р. по 30.06.2015 р. виросли на 42,16 

млн. грн. і склали 311,76 млн. грн. Валові зобов'язання Страховика знизилися на 10,37 млн. грн. до 

109,57 млн. грн., власний капітал, навпаки, виріс на 52,53 млн. грн. до 202,18 млн. грн. Це дозволило 

підвищити капіталізацію Компанії на 59,74 п.п. до рівня 184,52%, що оцінюється Агентством як дуже 

великий запас капіталу 

 

2. На рахунках Страховика за станом на 30.06.2015 р. зберігалося 157,21 млн. грн., що на 55,55 

млн. грн. більше, ніж станом на 30.06.2014 р. Зростання залишків грошових коштів, на тлі зниження 

зобов'язань, привів до істотного зростання ліквідності і на кінець першого півріччя 2015 вона склала 

143,47%. Рівень ліквідності Компанії Агентство оцінює як дуже високий. 

 

3. За шість місяців 2015 року СК «Альфа Страхування» було укладено понад 430 тис. договорів 

страхування, з яких: з фізичними особами — понад 421 тисячі, з юридичними особами — більш 9000. 

Компанія зібрала 198 млн. грн. валових премій, що на чверть нижче показника того ж періоду 2014 

року. Традиційно перестрахування займає невисоку частина бізнесу Страховика: частина страхових 

премій, що належать перестраховикам, склала 6,03 млн. грн., або всього 3,05% від валових премій. За 

перше півріччя 2015 року компанія виплатила 64,86 млн. грн., що на 18,04% перевищує показник 

аналогічного періоду 2014 року. Загальний рівень виплат Компанії виріс на 12,25 п.п. і склав 32,76%. 
 

 

Проаналізувавши показники СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2015 року, Агентство 

відзначає зростання активів, великий запас ліквідності і капіталу. До негативних факторів слід віднести 

зниження обсягів валового бізнесу Страховика, яке не зробило негативного впливу ні на капіталізацію 

Компанії, ні на її ліквідність.  

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


