ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ЗА 2020 РІК
Організаційна структура та опис діяльності підприємства
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УЛЬТРА» (надалі іменоване Товариство) –
ідентифікаційний код 33152597, створене відповідно до чинного законодавства на підставі рішення
Установчих зборів від 27 грудня 2004 року та зареєстроване 29 грудня 2004 року. Приватне акціонерне
товариство «Страхова компанія «УЛЬТРА» є новим найменуванням Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Страховий капітал України». Пріоритетними завданнями ПрАТ «Страхова компанія
«УЛЬТРА» є розвиток страхового ринку в Україні, постійне удосконалення страхових продуктів та
відповідність надання якісних страхових послуг найвищим світовим стандартам.
Товариство має 17 ліцензії у сфері страхування, видані Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, з яких 15 ліцензій з добровільних видів страхування та 2 ліцензії з обов’язкових видів
страхування. Розглядаються можливості отримання нових ліцензій на перспективні види страхування.
Предметом безпосередньої діяльності Товариства є:
• особисте страхування ;
• майнове страхування;
• страхування відповідальності;
• перестрахування;
• фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх
управлінням.
В умовах високого динамізму розвитку сучасної економіки, загостренням конкурентної боротьби,
цілями ПрАТ «Страхова компанія «УЛЬТРА» є:
• фінансова стабільність;
• збільшення загального обсягу продажу страхових продуктів шляхом розробки нових;
• збільшення присутності на страховому ринку за рахунок поступової модифікації страхових
продуктів;
• впровадження інноваційних процесів;
• підвищення кваліфікації персоналу задля зростання рівня продуктивності праці;
• впровадження ефективних методів управління.
Збалансування інтересів акціонерів та інших зацікавлених осіб у довгостроковій перспективі
відбуватиметься шляхом зростання ринкової вартості Товариства. і
Товариство в своїй діяльності керується нормативно – правовими актами чинного законодавства
України, положеннями Статуту, внутрішніх правил, процедур, регламентів, інших локальних правових актів
Товариства.
Відповідно до Статуту органами Товариства є:
• Загальні збори акціонерів ;
• Наглядова Рада ;
• Правління ;
• Ревізійна комісія.
Товариство очолюють висококваліфіковані фахівці, що мають багаторічний досвід роботи у галузі
страхування. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є
Правління. Правління складається з:
• Голова Правління – Арбузіна В. О.;
• Член Правління – Чуприна О.П;
• Член Правління – Гутник Л.В.

Організаційна структура складається з таких форм, як поділ праці, створення
спеціалізованих підрозділів, ієрархія посад, внутрішньо-організаційні процедури.
Голова Правління Товариства призначає Заступників Голови Правління, яким підпорядковуються
відповідні структурні підрозділи Товариства. Структурними підрозділами є Департаменти – очолюють
Директори, Управління – очолюють Начальники, Відділи – очолюють Начальники,. Згідно штатного розпису
в відповідних структурних підрозділах передбачені наступні посади: Заступник Начальника, Спеціаліст,
Головний Фахівець, Фахівець, . Кількість штатних працівників станом на 31.12.2020 року – 13 осіб.
Стратегічним напрямом роботи ПрАТ «Страхова компанія «УЛЬТРА » є побудова сучасної та
кваліфікованої посередницької мережі. Кількість страхових посередників станом на 31.12.2020 року – 7.
Результати діяльності
1. За результатами 2020 року Товариство зібрало 62 959,0 тис грн. страхових премій, що на 202,1
% перевищує розмір премій зібраних за 2019 рік.
Основні показники доходів та витрат ПрАТ «Страхова компанія «УЛЬТРА »
тис. грн., %

#

Показники

2020 рік

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Страхові (валові) премії, всього, в т.ч.
Від страхувальників – фізичних осіб
Від перестраховиків
Частка фізичних осіб в валових преміях
Частка перестраховиків в валових преміях
Премії, передані у перестрахування
Чисті зароблені страхові премії
Фінансовий результат від операційної діяльності
Страхові виплати
Співвідношення між страховими виплатами та
10 валовими преміями
11 Чистий прибуток

2019 рік

62 959,0
3 944,0
591,8
6,3%
0,9%
44 146
14 310
1 705,0
984,0

31 146,0
31,1
25 409,0
0,1%
81,6%
10 573
19 733
16 267
0

1,6%

0

2 531

14 928

Протягом 2020 рік Товариство виплатило своїм клієнтам страхові відшкодування на суму 984,0тис.
грн., в 2019 році виплат не було.
За 2020 рік балансові показники Товариства мають наступну динаміку:
• Активи збільшились на 47,7 % до 60 881,0 тис. грн.
• Власний капітал збільшився на 47,5 % до 48 286,0 тис. грн.
• Зобов’язання збільшились на 48,2 % до 12 595,0 тис. грн.
• Ліквідні активи збільшились на 17,0 % до 23 693,0тис. грн.
Таким чином, станом на 31.12.2020 р. Товариство має надлишковий рівень капіталізації (383,4%) і
ліквідності (188,1%).
Ліквідність та зобов’язання
Коефіцієнт абсолютної ліквідності - співвідношення найбільш ліквідної частини активів і
поточних (короткострокових) зобов'язань. До найбільш ліквідної частини активів належать грошові кошти
та їх еквіваленти. Показник демонструє частку поточних зобов'язань компанії, яка може бути погашена
негайно.
Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності - показує співвідношення оборотних активів і
поточних зобов'язань. Оборотні активи - це середньо- і високоліквідна частина активів підприємства.
Особливість оборотних активів порівняно з необоротними полягає в тому, що вони можуть бути
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перетворені в грошові кошти протягом одного року (якщо період одного виробничого циклу вищий одного
року, то протягом одного виробничого циклу). Показник поточної ліквідності - це індикатор здатності
компанії відповідати за поточними зобов'язаннями за допомогою оборотних активів. Показник демонструє,
скільки в компанії є гривень оборотних коштів на кожну гривню поточних зобов'язань.
Ключові балансові показники ПрАТ «Страхова компанія «УЛЬТРА »
тис. грн., %

#
Показники
1 Активи
2 Власний капітал
3 Зобов’язання
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (Коефіцієнт
4 покриття)
5 Ліквідні активи (грошові кошти)
6 Частка ліквідних активів в активах страховика
7 Співвідношення між ліквідними активами та зобов’язаннями

31.12.2020
60 881
48 285
12 596
383,4%
23 693
38,9%
188,1%

Результатом діяльності Товариства за 2020 рік є:
• Приріст показників ділової активності;
• Високі показники дохідності;
• Достатній рівень виплат;
• Надлишковий рівень капіталізації (383,4%) та ліквідності (188,1%).
Показники розрахованих коефіцієнтів свідчать, що Компанія має достатньо ресурсів для погашення
поточних зобов’язань, незалежність від залучених коштів, достатній рівень фінансової стійкості та
позитивно характеризують фінансовий стан.
Екологічні аспекти
Своєю діяльністю Товариство не завдає навколишньому середовищу шкоди, раціонально
використовує природні ресурси, а саме воду, немає викидів парникових газів, споживає електроенергію в
розумних межах для здійснення своєї діяльності.
Соціальні аспекти та кадрова політика
Кадрова політика Товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників
операційним потребам: рівень кваліфікації працівників забезпечується відповідно до програми та плану
графіків навчання працівників, у тому числі i обов`язкове навчання керiвних кадрiв, головного бухгалтера
та осiб, що вiдповiдають за фiнансовий монiторинг в "Центрi пiдготовки та перепiдготовки кадрiв та
iнформацiйно-аналiтичного забезпечення страхової дiяльностi".
В Товаристві застосовуються програми заохочення (мотивації), з метою стимулювання працівників
до високопродуктивної праці, підвищення ефективності та якості їх роботи.
Ризики та невизначеності
Управління ризиками професійної діяльності Товариства засноване на принципах, основними із
яких є:
1)
Управління ризиками є частиною процесу прийняття рішень. Процес управління ризиками
допомагає особам, які приймають рішення, зробити усвідомлений вибір, визначити пріоритети і
вибрати найбільш відповідні заходи.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Ризик менеджменту є невід’ємною частиною бізнес-процесів Товариства. Управління ризиками
інтегрується з структурою управління та є частиною бізнес-процесів, як на оперативному та і на
стратегічному рівні.
Управління ризиками має бути систематичним, структурованим та своєчасним. Процедури
управління ризиками повинні бути сформовані та узгоджені для забезпечення ефективності і
достовірності результатів.
До складу портфеля ризиків повинні включатися тільки ті з них, які піддаються нейтралізації в
процесі управління, незалежно від їхньої об'єктивної чи суб'єктивної природи. Ризики некеровані,
наприклад, форс-мажорної групи, можна або ігнорувати, або передати зовнішньому страховикові
або партнерам по бізнесу.
Зниження небажаних наслідків чи/або ймовірності настання, в першу чергу здійснюється по
відношенню до тих ризиків, реалізація яких відбувається з найбільшою ймовірністю і призводить до
найбільших втрат для Товариства.
Співставлення рівня ризиків, що приймаються з рівнем доходності фінансових операцій та з
фінансовими можливостями Товариства. Очікуваний розмір фінансових втрат Товариства, що
відповідає тому чи іншому рівню ризику, повинен відповідати тій частці капіталу, яка забезпечує
внутрішнє страхування ризиків.
Встановлення адресної відповідальності за управління кожним ризиком. Процедури ризикменеджменту вбудовані в бізнес-процеси і документообіг кожного функціонального підрозділу, та
прив’язані до місць (бізнес-процесами), де ризики виникають.
Методологія управління ризиками повинна регулярно оновлюватися і вдосконалюватися для того,
щоб відображати досвід Товариства, що постійно накопичується, та передову практику в галузі
управління ризиками. Методологія управління ризиками не повинна суперечити чинному
законодавству України.

Визначення та класифікація ризиків у страховій діяльності Товариства
Ризик - ймовірна подія, що може призвести до отримання непередбачуваних збитків або іншим
чином негативно вплинути на діяльність Товариства і на його здатність виконувати свої зобов’язання
Товариством контролюється наступні класи ризиків:
Андерайтингові ризики – ризики, пов’язані із укладанням договорів страхування;
Ризик недостатності резервів (збитків) - ризик неадекватності страхових резервів збитків майбутнім
зобов’язанням;
Ризик недостатності премій (перевищення нетто-премій) - ризик неадекватності страхових тарифів
майбутнім зобов’язанням;
Ризик недостатності премій (перевищення витрат) - відповідність фактичних витрат закладеним у
бюджет.
Ризик катастроф - ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та оцінок
їх наслідків.
Ринкові ризики – ризики, пов’язані зі зовнішнім середовищем і ринками, на яких працює Товариство,
які можуть призвести до зміни ринкової вартості фінансових інструментів або зміни в ринкових індикаторах,
що можуть вплинути на величину активів та/або зобов’язань Товариства;
Ризик інвестицій в акції - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів, зобов’язань та фінансових
інструментів Товариства до коливання ринкової вартості акцій;
Ризик процентної ставки - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань
Товариства до коливання вартості позикових коштів;
Валютний ризик - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань Товариства до
коливання курсів обміну валют;
Ризик спреду - ризик, пов’язаний із чутливістю активів та зобов’язань Товариства до коливання
різниці в доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій України з тим самим (або
близьким) терміном до погашення;
Майновий ризик - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань Товариства до
коливання ринкових цін на нерухомість.
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Ризик ринкової концентрації - ризик, пов’язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля
активів або у зв’язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан активів.
Ризики дефолту контрагента – ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та
будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання перед Товариством;
Ризик
дефолту
Страхувальника/Перестрахувальника
ризик
неспроможності
Страхувальника/Перестрахувальника виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання перед
Товариством;
Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможності Перестраховика виконати взяті на себе
будь-які договірні зобов’язання перед Товариством;
Ризик дефолту банку - ризик неспроможності банків виконати взяті на себе будь-які договірні
зобов’язання перед Товариством;
Операційні ризики – ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через недоліки управління,
процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також
помилки та несанкціоновані дії персоналу;
Ризик персоналу - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через помилки та
несанкціоновані дії персоналу;
Інформаційний ризик - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає в результаті недоліків
надійності технологій;
Організаційний ризик - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через недоліки управління,
недосконалість бізнес процесів;
Правовий ризик - ризик втрат в результаті недотримання закону, ризик судових розглядів.
Ризик ліквідності - ризик неспроможності Товариства реалізувати активи для погашення
зобов'язань точно на момент настання строку погашення.
Репутаційний ризик - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через недовіру ринку до
якості послуг Товариства.
За результатами проведеного стрес-тестування річної звітності - жодна зі стресових подій не
вплине на платоспроможність ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» та в майбутньому Товариство
зможе виконувати свої зобов’язання перед клієнтами у повному обсязі
Дослідження та інновації
Сучасні ринкові умови вимагають від Товариства постійного вдосконалення та розвитку. У
діяльність Товариства впроваджуються нові та вдосконалюються існуючі інформаційні технології. Так
Товариство здійснює продажі електронних полісів та розвиває проект продаж страхових продуктів через
сайт Товариства http://ultra-insure.com.ua/ . З метою спрощення комунікації з клієнтами в соціальній мережі
FB ведеться сторінка https://m.facebook.com/Страхова-компанія-Ультра
Також Товариство проводить аналітичну роботу, щодо дослідження основних тенденцій ринку
страхування в цілому, окремих сегментів ринку, аналіз конкурентів та відгуків споживачів.
Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції означають використання наявного капіталу для придбання (купівлі) акцій,
облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава.
Станом на 31 грудня 2020 р., Компанія має довгострокові фінансові інвестиції в Облігації внутрішніх
державних позик України (ОВДП) - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому
фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій
їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій у сумі 29 423,0 тис.грн.
Перспективи розвитку
Серед основних напрямків розвитку Товариства на найближче майбутнє можна виділити наступні:
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