
 
 

    
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 

30.06.2015 

 

Підтверджено рейтинг СК «Альфа Страхування» на рівні uaAA 

 
30 червня 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 перший квартал 2015 року. 

Таблиця 

Основні показники роботи СК «Альфа Страхування»  
за I квартал 2015 року, тис. грн., %, п.п. 

Показники 
I квартал 
2015 р.     

(31.03.2015) 

I квартал 
2014 р.     

(31.03.2014) 
Зміна 

Темп 
приросту, 

% 

Активи всього, тис. грн. 297 130,00 273 603,00 23 527,00 8,60% 

Власний капітал, тис. грн. 185 594,00 150 674,00 34 920,00 23,18% 

Валові зобов’язання, тис. грн. 111 536,00 122 929,00 -11 393,00 -9,27% 

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 166,40% 122,57% 43,83п.п. - 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 148 565,00 115 330,00 33 235,00 28,82% 

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 133,20% 93,82% 39,38п.п. - 

Валові премії, всього, тис. грн. 108 032,80 138 258,90 -30 226,10 -21,86% 

Частина страхових премій, що належать перестраховикам, тис. грн. 1 019,70 767,60 252,10 32,84% 

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

0,94% 0,56% 0,39п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 30 675,00 26 680,50 3 994,50 14,97% 

Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, % 28,39% 19,30% 9,10п.п. - 

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

 

1. Зростання власного капіталу СК «Альфа Страхування» за період з 31.03.2014 р. по 

31.03.2015 р. склав 34,92 млн. грн. або 23,18%. Валові зобов'язання Компанії знизилися на 11,3 млн. 

грн., що становить 9,27%. Внаслідок цього, покриття власним капіталом зобов'язань Страховика зросла 

на 43,83 п.п. до рівня 166,4%, що говорить про підтримку Компанією значного запасу. В 

проаналізованому періоді активи Компанії зросли на 23,53 млн. грн. або на 8,6%. 

 

2. За перший квартал 2015 року СК «Альфа Страхування» зібрала 108,03 млн. грн. валових 

премій, що на 21,86% нижче показника того ж періоду 2014 року. Частина страхових премій, що 

належать перестраховикам, зросла на 32,84% до рівня 1,02 млн. грн. За перші три місяці 2015 року  

Компанія виплатила 30,68 млн. грн., що на 14,97% перевищує показник першого кварталу 2014 року. 

Загальний рівень виплат Компанії виріс на 9,10 п.п. і склав 28,39%. 

 

3. Залишок грошових коштів на рахунках Страховика станом на 31.03.2015 р. склав 148,57 

млн. грн., що на 28,82% більше ніж станом на 31.03.2014 р. Внаслідок цього ліквідність Компанії 

зросла на 39,38 п.п. до позначки 133,2%, тобто ліквідні активи Страховика на 33,2% перевищували 

його зобов'язання. Рівень ліквідності Компанії оцінюється Агентством як дуже високий. 

 

Вивчивши результати діяльності СК «Альфа Страхування» в першому кварталі 2015 року та 

порівнявши їх з показниками першого кварталу 2014 року, Агентство відзначає зростання власного 

капіталу, а також хороший запас капіталу і ліквідності Страховика. Перераховані фактори дозволили 

підтвердити рейтинг Компанії на високому рівні.  

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


