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Підтверджено рейтинги СК «Альфа Страхування» 
 

5 червня 2018 РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про підтвердження кредитного 
рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика / Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) - за національною шкалою на 
рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою 
стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова 
оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» 
оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за перший квартал 2018 року. 

 
1. У січні 2018 року СК «Альфа Страхування» було підписано новий облігаторний договір 

перестрахування від нещасного випадку і здоров'я на випадок хвороби на наступний період. 
Договір перестрахування від нещасного випадку і здоров'я на випадок хвороби був укладений 
на пропорційній основі, на базі ексцедента сум. Ємність договору становить 5 млн. грн. 
Перестрахувальником з облігаторного договору перестрахування від нещасного випадку і 
здоров'я на випадок хвороби обраний перестрахувальник Polish Re, частка його участі складає 
100%. 

2. За перші три місяці 2018 року обсяг валових премій Компанії склав 151,269 млн. грн., 
що на 25,66% перевищує обсяг премій, зібраних за той же період 2017 року. У той же час, 
зросли надходження від фізичних осіб на 21,17% до 105,266 млн. грн., а від перестраховиків - 
знизилися на 17,7% до 0,191 млн. грн. Частка фізичних осіб в брутто-преміях склала 69,59%, а 
частка перестрахувальних компаній - 0,13%. На думку Агентства, помітне зростання обсягів 
валового бізнесу Страховика заслуговує на позитивну оцінку. 

 
Таблиця 1 

Основні показники доходів і витрат Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Альфа Страхування» (30968986) тис. грн., п.п.,% 

# Показники 
І квартал 
2018 р. 

І квартал 
2017 р. 

Зміна 
Темп 

зростання, 
% 

1 Брутто-премії, всього, в т.ч. 151268,9 120381,1 30887,8 25,66% 

2 від страхувальників фізичних осіб 105265,5 86872,5 18393 21,17% 

3 від перестраховиків 190,6 231,6 -41 -17,70% 

4 Частка фізичних осіб в брутто-преміях 69,59% 72,16% -2,58 п.п. - 

5 Частка перестраховиків в брутто-преміях 0,13% 0,19% -0,07 п.п. - 

6 Страхові платежі, відправлені перестраховикам 955,6 1113,8 -158,2 -14,20% 

7 Коефіцієнт залежності від перестраховиків 0,63% 0,93% -0,29 п.п. - 

8 Чисті премії 150313,3 119267,3 31046 26,03% 

9 Зароблені страхові премії 156029,7 120923,6 35106,1 29,03% 

10 Фінансовий результат від операційної діяльності -871 -7367 6496 - 

11 Страхові виплати і компенсації 51814 39006,7 12807,3 32,83% 

12 Співвідношення між виплатами та брутто-преміями 34,25% 32,40% 1,85 п.п. - 

13 Чистий прибуток 430 -5564 5994 - 

14 Рентабельність власного капіталу 0,26% -3,77% 4,02 п.п. - 

 
3. Страхові платежі, відправлені перестрахувальникам, за перший квартал 2018 року 

порівняно з тим же періодом 2017 року скоротилися на 14,2%: з 1,114 млн. грн. до 0,956 млн. 
грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків зменшився до 0,63%. Показники 
ділової активності Страховика продемонстрували висхідний тренд. Чисті премії виросли на 
26,03% до 150,313 млн. грн., а зароблені - на 29,03% до 156,03 млн. грн. 
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3. За перший квартал 2018 року Компанія здійснила виплати своїм страхувальникам на 
суму 51,814 млн. грн., що на 32,83% перевищує обсяг виплат, здійснених за той же період 2017 
року. Таким чином, рівень виплат зріс на 1,85 п.п. до 34,25%. Незважаючи на негативний 
фінансовий результат від операційної діяльності, отриманий за аналізований період 2018 року, 
СК «Альфа Страхування» вийшла на прибуткову діяльність. Чистий прибуток Компанії за 
перший квартал 2018 року склав 0,43 млн. грн. проти збитку за перший квартал 2017 року в 
розмірі 5,564 млн. грн. 

 
4. У період з 01.01.2018р. по 01.04.2018р. балансові показники Страховика 

продемонстрували різноспрямовану динаміку: 
• Активи зросли на 0,97% до 356,542 млн. грн.; 
• Власний капітал знизився на 0,09% до 168,573 млн. грн.; 
• Зобов'язання збільшилися на 1,94% до 187,969 млн. грн.; 
• Ліквідні активи скоротилися на 0,04% до 213,081 млн. грн. 

 
Станом на початок другого кварталу 2018 року Компанія мала високий рівень 

капіталізації (89,68%) і надмірний рівень ліквідності (113,36%). 
Таблиця 2 

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«Альфа Страхування» (30968986), тис. грн., п.п.,% 

# Показники 01.04.2018 01.01.2018 Зміна 
Темп 

приросту, 
% 

1 Активи 356542 353113 3429 0,97% 

2 Власний капітал 168573 168722 -149 -0,09% 

3 Зобов’язання  187969 184391 3578 1,94% 

4 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом 89,68% 91,50% -1,82 п.п. - 

5 Ліквідні активи 213081 213163 -82 -0,04% 

6 Частка ліквідних активів в активах страховика 59,76% 60,37% -0,60 п.п. - 

7 Співвідношення між ліквідними активами та зобов’язаннями 113,36% 115,60% -2,24 п.п. - 

 
Провівши аналіз діяльності СК «Альфа Страхування» за перший квартал 2018 року, РА 

«Стандарт-Рейтинг» відзначає наступні чинники, які дозволили підтвердити рейтинг фінансової 
стійкості страховика: 

• Зростання показників ділової активності; 

• Факт прибуткової діяльності; 

• Високий рівень капіталізації (89,68%); 

• Гарний запас ліквідності (113,36%). 
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