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Оновленo рейтинги СК «Альфа Страхування» 
 

4 вересня 2018 РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про підтвердження кредитного 
рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика / Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Альфа Страхування» - 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 перше півріччя 2018 року. 

 
1. У липні 2018 року стартував продаж електронного поліса автоцивілки (ОСЦПВ) на 

сайті СК «Альфа Страхування». Тепер для оформлення договору страхування відповідальності 
водія не потрібно відвідувати офіс СК, ця послуга доступна 24/7. Цей сервіс допомагає істотно 
заощадити час при покупці поліса автоцивілки: після сплати платежу поліс автоматично 
направляється на електронну адресу, яку зазначив клієнт при оформленні. Дані по придбаному 
електронному полісу миттєво завантажуються на сайт МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове 
бюро України), що є гарантією сили поліса. У разі необхідності, поліс можна показувати 
безпосередньо на своєму гаджеті або роздрукувати.  

За перші шість місяців 2018 року Компанія зібрала 350,825 млн. грн. валових премій, що 
на 40,7% перевищує обсяг премій, зібраних за той же період 2017 року. У той же час, 
збільшилися надходження від фізичних осіб (на 32,93% до 238,792 млн. грн.) і від 
перестраховиків (на 135,88% до 0,259 млн. грн.). На думку Агентства, такий помітний ріст 
обсягів валового бізнесу заслуговує на позитивну оцінку. 

Таблиця 1 
Основні показники доходів і витрат Приватного акціонерного товариства «Страхова 

компанія« Альфа Страхування» тис. грн., п.п.,% 

# Показники 
I півріччя 
2018 року 

I півріччя 
2017 року 

Зміна 
Темп 

приросту, 
% 

1 Брутто-премії, всього, в т.ч. 350824,6 249343,6 101481 40,70% 

2 від страхувальників фізичних осіб 238791,5 179636,9 59154,6 32,93% 

3 від перестраховиків 259 109,8 149,2 135,88% 

4 Частка фізичних осіб в брутто-преміях 68,07% 72,04% -3,98 п.п. - 

5 Частка перестраховиків в брутто-преміях 0,07% 0,04% 0,03 п.п. - 

6 Страхові платежі, відправлені перестраховикам 2165,9 3817,8 -1651,9 -43,27% 

7 Коефіцієнт залежності від перестраховиків 0,62% 1,53% -0,91 п.п. - 

8 Чисті премії 348658,7 245525,8 103132,9 42,00% 

9 Зароблені страхові премії 340146,7 247540,1 92606,6 37,41% 

10 Фінансовий результат від операційної діяльності 1217 -10725 11942 - 

11 Страхові виплати і компенсації 102832,8 70916,2 31916,6 45,01% 

12 Співвідношення між виплатами та брутто-преміями 29,31% 28,44% 0,87 п.п. - 

13 Чистий прибуток 2640 -7681 10321 - 

14 Рентабельність власного капіталу 1,55% -5,20% 6,75 п.п. - 

 
2. Страхові платежі, відправлені перестрахувальникам, за перше півріччя 2018 року в 

порівнянні з тим же періодом 2017 року знизилися на 43,27%: з 3,818 млн. грн. до 2,166 млн. 
грн. Таким чином, зменшився коефіцієнт залежності від перестрахувальних компаній на 0,91 
п.п. до 0,62%. Показники ділової активності Компанії продемонстрували зростаючий тренд. 
Чисті премії виросли на 42% до 348,659 млн. грн., а зароблені – на 37,41% до 340,147 млн. грн. 

 
3. За перше півріччя 2018 року Компанія здійснила виплати своїм клієнтам на суму 

102,833 млн. грн., що на 45,01% перевищує обсяг виплат, здійснених за той же період 2017 
року. Рівень виплат зріс на 0,87 п.п. до 29,31%. За підсумками перших шести місяців 2018 
року Страховик продемонстрував прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від 
операційної діяльності за аналізований період 2018 року склав 1,217 млн. грн., а чистий 
прибуток – 2,64 млн. грн. 
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4. У період з 01.01.2018г. по 30.06.2018г. балансові показники Страховика 
продемонстрували зростаючу динаміку: 

• Активи зросли на 9,65% до 387,185 млн. грн .; 
• Власний капітал збільшився на 0,89% до 170,222 млн. грн .; 
• Зобов'язання показали приріст на 17,66% до 216,963 млн. грн .; 
• Ліквідні активи зросли на 6,85% до 227,763 млн. грн. 

 
Таким чином, за станом на початок третього кварталу 2018 року Компанія мала гарний 

рівень капіталізації (78,46%) і надмірний рівень ліквідності (104,98%). 
 

Таблиця 2 
Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія« 

Альфа Страхування», тис. грн., п.п.,% 

# Показники 30.06.2018 01.01.2018 Зміна 
Темп 

приросту, 
% 

1 Активи 387185 353113 34072 9,65% 

2 Власний капітал 170222 168722 1500 0,89% 

3 Зобов’язання  216963 184391 32572 17,66% 

4 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом 78,46% 91,50% -13,05 п.п. - 

5 Ліквідні активи 227763 213163 14600 6,85% 

6 Частка ліквідних активів в активах страховика 58,83% 60,37% -1,54 п.п. - 

7 Співвідношення між ліквідними активами та зобов’язаннями 104,98% 115,60% -10,63 п.п. - 

 
Провівши аналіз діяльності Компанії за перше півріччя 2018 року, РА «Стандарт-

Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили підтвердити рейтинг фінансової стійкості 
страховика: 

 
• Помітний приріст показників ділової активності; 
• Хороший рівень виплат при збереженні прибуткової діяльності; 
• Високі показники прибутковості; 
• Хороший рівень капіталізації і дуже добрий запас ліквідності. 
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