
 
 

    
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 

15.03.2016 

 

Підтверджено рейтинг СК «Альфа Страхування» 

 
15 березня 2016 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 орієнтувалося на результати аналізу діяльності Компанії за 

2015 рік. 

Таблиця 

Основні показники роботи СК «Альфа Страхування»  

за 2015 рік, тис. грн., %, п.п. 

Показники 
2015 р.     

(31.12.2015) 
2014 р.     

(31.12.2014) 
Змінення 

Темп 
приросту, 

% 

Активи всього, тис. грн. 313 083,00 319 813,00 -6 730,00 -2,10% 

Власний капітал, тис. грн. 178 617,00 190 281,00 -11 664,00 -6,13% 

Валові зобов’язання, тис. грн. 134 466,00 129 532,00 4 934,00 3,81% 

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 132,83% 146,90% -14,06п.п. - 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 152 389,00 171 822,00 -19 433,00 -11,31% 

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 113,33% 132,65% -19,32п.п. - 

Валові премії, всього, тис. грн. 448 924,10 521 523,40 -72 599,30 -13,92% 

Доля страхових премій, які належать перестраховикам, тис. грн. 5 871,40 13 768,90 -7 897,50 -57,36% 

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

1,31% 2,64% -1,33п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 113 960,90 127 685,20 -13 724,30 -10,75% 

Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період,% 25,39% 24,48% 0,90п.п. - 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. -53 511,00 -54 138,00 627,00 - 

Рентабельність продажу, % -11,92% -13,57% 1,65п.п. - 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -41 641,00 -50 340,00 8 699,00 - 

Рентабельність власного капіталу, % -23,31% -26,46% 3,14п.п. - 

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

          

1. Активи СК «Альфа Страхування» на кінець 2015 року становили 313,08 млн. грн., що на 2,1% 

нижче показника кінця 2014 року. Валові зобов'язання Компанії зросли на 3,81% або на 4,93 млн. грн., а 

власний капітал, навпаки, знизився на 6,13% (на 11,66 млн. грн.). В результаті капіталізація Компанії 

скоротилася на 14,06 п.п., але залишається на дуже високому рівні (132,83%). 
            

2. Залишок грошових коштів на рахунках Компанії станом на 31.12.2015 р. склав 152,39 млн. грн., 

що на 11,31% менше ніж за станом на 31.12.2014 року. Ліквідність Компанії трохи знизилася, але 

знаходиться на рівні 113,33% — це дуже високий рівень ліквідності.       
         

3. За чотири квартали 2015 року СК «Альфа Страхування» зібрала 448,92 млн. грн. валових премій, 

що всього на 13,92% менше обсягу премій, зібраних за дванадцять місяців 2014 року. Частина страхових 

премій, що належать перестраховикам, скоротилася на 57,36% і склала 5,87 млн. грн. або 1,31% від валових 

премій. Виплати Компанії за 2015 рік склали 113,96 млн. грн., що на 10,75% нижче ніж за попередній рік. 

Загальний рівень виплат страховика виріс до 25,39%. 

 

Аналіз звітності СК «Альфа Страхування» за дванадцять місяців 2015 року, а також вивчення 

регулярної та особливої інформації Компанії як емітента показали невелике скорочення обсягів валового 

бізнесу на тлі дуже високих показників капіталізації та ліквідності. 

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


