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ПРЕС-РЕЛІЗ 

 

Підтверджено рейтинг СК «Альфа Страхування» на рівні uaAA 

 

   31 березня 2014 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 керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за 2013 рік. 

Таблиця 

Основні показники роботи СК «Альфа Страхування» 

Показники 
2013 рік      

(31.12.2013) 
2012 рік      

(31.12.2012) 
Зміна 

Темп 
приросту 

% 

Активи всього, тис. грн. 280 201,00 244 748,00 35 453,00 14,49% 

Власний капітал, тис. грн. 145 992,00 116 008,00 29 984,00 25,85% 

Валові зобов'язання, тис. грн. 134 209,00 128 740,00 5 469,00 4,25% 

Покриття власним капіталом зобов'язань страховика,% 108,78% 90,11% 18,67 п.п. - 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 117 283,00 131 747,00 -14 464,00 -10,98% 

Покриття грошовими коштами зобов'язань страховика,% 87,39% 102,34% -14,95 п.п. - 

Валові премії, всього, тис. грн. 585 606,00 462 522,60 123 083,40 26,61% 

Частина страхових премій що належать перестраховикам, тис. грн. 46 430,30 12 868,50 33 561,80 260,81% 

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

7,93% 2,78% 5,15 п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 121 374,50 105 645,90 15 728,60 14,89% 

Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період,% 20,73% 22,84% -2,11 п.п. - 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. -27 034,00 12 972,10 -40 006,10 -308,40% 

Рентабельність продажів,% -4,62% 2,80% -7,42 п.п. - 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -31 521,00 14 437,30 -45 958,30 -318,33% 

Рентабельність власного капіталу,% -21,59% 12,45% -34,04 п.п. - 

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

 

1. У 2013 році обсяг активів СК «Альфа Страхування» виріс на 14,49% до 280,201 млн. 

грн. Власний капітал Компанії збільшився з 116,008 млн. грн. до 145,992 млн. грн., або на 

25,82%, а валові зобов'язання — з 128,74 млн. грн. до 134,209 млн. грн., або на 4,25%. У 

результаті випереджаючих темпів росту власного капіталу над зобов'язаннями, коефіцієнт 

капіталізації за 2013 рік виріс на 18,67 п.п. і на 31.12.2013 р. склав 108,78%. На початок 2014 

року власний капітал Компанії перевищував її зобов'язання на 8,78 %. 

 

2. Грошові кошти на рахунках СК «Альфа Страхування» знизилися на 10,98%: з 

131,747 млн. грн. на 31.12.2012 року до 117,283 млн. грн. на 31.12.2013 року. Скорочення 

ліквідних активів і зростання валових зобов'язань знизили коефіцієнт покриття грошовими 

коштами зобов'язань страховика на 14,95 п.п. до 87,39 %. Дане значення показника вказує на 

високий рівень ліквідності СК «Альфа Страхування». 
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3. За 2013 рік  СК «Альфа Страхування» зібрала 585,606 млн. грн. валових премій, що 

на 26,61% вище обсягу премій, зібраних в 2012 році. У той же час, обсяг страхових виплат зріс 

на 14,89% до 121,375 млн. грн. Незважаючи на дане зростання, співвідношення між виплатами 

та валовими преміями в 2013 році в порівнянні з 2012 роком знизилося на 2,11 п.п. до 20,73%. 

Тенденція зниження рівня виплат повністю відповідає загальноринковим трендам . 

 

4. У результаті істотного зростання операційних витрат СК «Альфа Страхування» 

закінчила 2013 рік з негативним фінансовим результатом. Фінансовий результат від 

операційної діяльності Компанії за 12 місяців 2013 року склав -27,034 млн. грн. Чистий збиток, 

одержаний страховиком, склав 31,521 млн. грн. Відповідно, показники рентабельності також 

продемонстрували негативні значення. На думку Агентства, негативні показники 

прибутковості не несуть загрози фінансовій стійкості страховика, який в 2014 рік увійшов з 

хорошим запасом власного капіталу і ліквідності, а також з помітним приростом валових 

премій. 

 

Проаналізувавши діяльність Компанії за 2013 рік, РА «Експерт-Рейтинг» відзначає, що 

перекапіталізація, високий рівень ліквідності і зростання показників ділової активності 

підтверджують високу рейтингову оцінку СК Альфа Страхування, її платоспроможність і 

надійність. 

 

                                                                        Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


