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АКТУАРНИЙ ЗВІТ 
за 2021 рік 
(звітний період) 

 
 

І. Висновок актуарія 
 

1. Я, актуарій Борець Владислав Анатолійович,  
(прізвище, імʼя, по батькові актуарія, який склав цей звіт) 

 
свідоцтво № 01-032 від 15.05.2018 (далі – актуарій), 

(номер, дата видачі свідоцтва про відповідність кваліфікаційним  
вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками) 

 
щодо страхових резервів страховика 
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ГЕШТАЛЬТ ГРУП" (далі – страховик): 

(найменування страховика, щодо якого складено цей звіт) 
 
(далі в одному з тверджень ставиться позначка “Ö”) 
 
√     підтверджую адекватність зобов’язань станом на 01.01.2022; 

    (звітна дата) 
       зазначаю про необхідність доформування страхових резервів для 
забезпечення адекватності зобовʼязань у розмірі 0 тис. грн. 
 
Під адекватністю зобовʼязань страховика передбачаю достатність визнаних 
страхових зобовʼязань для здійснення майбутніх страхових виплат та/або виплат 
викупних сум за укладеними договорами страхування та витрат, повʼязаних із 
виконанням таких договорів. 
 
2. Водночас застерігаю:  
застережень немає  (застереження надається за потреби). 
 
3. Детальна інформація щодо адекватності зобовʼязань страховика надається 
згідно з розділом ІІ “Інформація  про  адекватність  зобовʼязань страховика,  що 
здійснює страхування, інше, ніж страхування життя” для страховика, що 
здійснює страхування, інше,  ніж  страхування життя, або згідно з  розділом ІІІ 
“Інформація про адекватність зобовʼязань страховика, що здійснює страхування, 
життя” для страховика, що здійснює страхування життя. 
 
4.Також надаю рекомендації страховику щодо: 
 

1) стресостійкості та оцінки достатності капіталу з точки зору очікуваної 
платоспроможності страховика: 
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Активи Страховика є достатніми для виконання поточних та потенційних 
зобов’язань перед страхувальниками як в довгостроковому, так й в 
короткостроковому періоді.  

 
2) методів оцінки страховиком своїх зобовʼязань: 

Страховик формує страхові резерви згідно вимог чинного законодавства 
України, зокрема закону України «Про страхування», Методики формування 
страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя, 
внутрішньої політики страховика із формування технічних резервів. 
Систематичних відхилень чи невідповідностей щодо використаної страховиком 
оцінки страхових зобов’язань та оцінки зобов’язань, одержаних за допомогою 
використання методів тестування адекватності страхових зобов’язань 
страховика, не виявлено. 
 

3) страхових тарифів страховика:  
В результаті аналізу фактичного рівня збитковості діючого портфелю 
договорів страхування та динаміки основних грошових потоків компанії, 
систематичних відхилень чи невідповідностей щодо використовуваних 
страховиком тарифів не виявлено. Внесення суттєвих змін в тарифну політику 
не вимагається. 

 
4) витрат на ведення справи страховика: 

В результаті проведеного ретроспективного аналізу основних статей витрат 
страховика на ведення справи й тестування його відповідності поточній 
динаміці грошових потоків, систематичних відхилень чи застережень не 
виявлено. 

 
5) витрат, повʼязаних з укладанням та пролонгацією договорів страхування 

(аквізиційних витрат): 
Рівень аквізаційних витрат страховика відповідає звичайним діапазонам 
числових значень для портфелю договорів відповідних видів страхування.  

 
6) інших обставин, що можуть мати значний вплив на страховика з 

актуарної точки зору: 
Істотних обставин з актуарної точки зору, які могли б мати значний вплив на 
страховика, не виявлено. 
 

Інформація щодо врахування страховиком рекомендацій актуарія 
(актуаріїв), наведених у актуарному звіті за попередній звітний період (попередні 
звітні періоди):  
В актуарному звіті за попередній період не виявлено систематичних відхилень 
чи застережень щодо актуарних аспектів діяльності страховика.  
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Додаткова інформація. 
Аналіз діяльності страховика здійснювався на підставі наступних документів:  
- реєстру вимог страхувальників  щодо  виплати  страхової суми або страхового 
відшкодування за період з 01.01.2019 по 31.12.2021. 
- реєстру заявлених збитків на 31.12.2021. 
даних про показники діяльності із страхування за форматом IR2, IR4, IR71, FR0 
–за 2020,2021 роки. 
Цей звіт згенеровано за допомогою програмного комплексу Actuar.online  
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ІІ. Інформація про адекватність зобовʼязань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя 
 

Таблиця 1 
 

Результат перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо сформованих страховиком резерву незароблених премій 
та резерву заявлених, але не виплачених збитків, збільшеного на розмір  резерву збитків,  
які виникли, але не заявлені, якщо такий резерв формується страховиком (далі – резерв збитків) 

 
тис. грн. 

№ 
з/п 

Вид страхування Розмір 
сформованого 
страховиком 
резерву 
незароблених 
премій 

Різниця між оцінкою 
адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою актуарієм 
щодо резерву 
незароблених премій, 
та розміром 
сформованого 
страховиком резерву 
незароблених премій 

Розмір 
сформованого 
страховиком 
резерву збитків 

Різниця між 
оцінкою 
адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм щодо 
резерву збитків, та 
розміром 
сформованого 
страховиком 
резерву збитків 

Сукупний розмір 
дефіцитів резерву 
незароблених 
премій та резерву 
збитків 

Різниця між сумою 
оцінок адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм щодо 
резерву 
незароблених 
премій та резерву 
збитків, та сумою 
сформованих 
страховиком 
резерву 
незароблених 
премій та резерву 
збитків 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Страхування вантажів та 
багажу (вантажобагажу) 

11685.68 -9220.66 9575.01 -9231.12 0.00 -18451.78 

2 
Страхування від вогневих 
ризиків та ризиків стихійних 
явищ 

42.97 -41.64 0.00 0.00 0.00 -41.64 

3 Страхування фінансових 
ризиків 

922.84 -894.32 0.00 0.00 0.00 -894.32 

4 Інші 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 Загалом 12651.48 -10156.62 9575.01 -9231.12 0.00 -19387.74 
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5. Пояснення щодо результатів перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо сформованих страховиком страхових 
резервів [заповнюється на розсуд актуарія (за потреби)]:  

 
Перевірка адекватності зобов’язань страховика щодо сформованих страховиком страхових резервів проведена шляхом 

порівняння сформованих Компанією резервів на звітну дату та побудованою актуарною моделлю майбутніх грошових 

потоків страховика за діючим на звітну дату портфелем договорів страхування.  

Актуарій вважає, що резерву незароблених премій та резерву збитків, сформованих на звітну дату, достатньо для виконання 

своїх зобов’язань за діючими страховими договорами.  
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6. Пояснення щодо заповнення таблиці 1: 
 
1) опис порядку заповнення колонок таблиці 1: 
колонка 2 – заповнюється за видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків 
загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше ніж 10 відсотків сумарно за такими видами 
від страхових резервів за всіма видами. Сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом 
перевірки адекватності зобовʼязань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, водночас у 
наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 3–8; 
колонка 4 – визначається відповідно до колонки 9 таблиці 2; 
колонка 6 – визначається відповідно до колонки 7 таблиці 3; 
          колонка 7 – визначається: максимальне значення між “0” та значенням колонки 4 (якщо значення колонки 4 
менше від “0”, то зазначається “0”) плюс максимальне значення між “0” та значенням колонки 6 (якщо значення 
колонки 6 менше від “0”, то зазначається “0”); 
колонка 8 – визначається: значення колонки 4 таблиці 1 плюс значення колонки 6 таблиці 1; 
 
2) інформація за видом обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів наводиться в окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обовʼязкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного 
обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 
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Таблиця 2 
 

Результати перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо резерву незароблених премій 
 

тис. грн. 

№ 
з/п 

Вид страхування Розмір 
сформованого 
страховиком 
резерву 
незароблених 
премій 

Відстрочені 
аквізиційні 
витрати 

Поточна 
вартість 
майбутніх 
грошових 
потоків за 
договорами 
страхування 

Поточна вартість 
майбутніх 
страхових 
виплат за 
договорами 
страхування 

Поточна вартість 
майбутніх витрат 
на врегулювання 
збитків за 
договорами 
страхування 

Поточна вартість 
майбутніх доходів 
від реалізації 
регресних вимог 
за договорами 
страхування 

Різниця між 
оцінкою 
адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою 
актуарієм щодо 
резерву 
незароблених 
премій, та 
розміром 
сформованого 
страховиком 
резерву 
незароблених 
премій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Страхування вантажів та 
багажу (вантажобагажу) 

11685.68 0.00 2465.02 2393.23 71.80 0.00 -9220.66 

2 
Страхування від вогневих 
ризиків та ризиків 
стихійних явищ 

42.97 0.00 1.33 1.29 0.04 0.00 -41.64 

3 Страхування фінансових 
ризиків 

922.84 0.00 28.52 27.69 0.83 0.00 -894.32 

4 Інші 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 Загалом 12651.48 0.00 2494.87 2422.20 72.67 0.00 -10156.62 

 
7. Порядок розрахунку (методики та формули, застосовані актуарієм, пояснення) величин, наведених у колонках 4–8 таблиці 2:  
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Тестування достатності резервів незароблених премій проводиться на основі побудови актуарної моделі оцінки майбутніх 

грошових потоків після звітної дати за договорами, що є чинними на звітну дату. Зокрема, проводиться моделювання динаміки 

майбутніх страхових виплат за договорами страхування, майбутніх витрат на врегулювання збитків. 
Очікувані збитки оцінювались шляхом множення резерву незароблених премій на очікувану збитковість по діючим на звітну 

дату договорам за кожним видом страхування окремо. Збитковість прогнозувалась за даними 2019-2021 роки.  

Майбутні витрати на врегулювання оцінювались шляхом множення очікуваних збитків на коефіцієнт витрат. Очікуваний 

коефіцієнт витрат приймається рівним 3 відсоткам. 

Для оцінки достатності сформованих резервів майбутні доходи від реалізації регресних вимог не враховуються. 

Відкладені аквізиційні витрати Страховиком не формувались.  
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8. Пояснення щодо заповнення таблиці 2: 
  
1) опис порядку заповнення колонок таблиці 2: 
колонка 2 – заповнюється за видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше ніж 5 
відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше ніж 10 відсотків сумарно за такими 
видами від страхових резервів за всіма видами. Сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом 
перевірки адекватності зобовʼязань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, водночас у 
наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 3–9; 
колонка 5 – визначається: значення колонки 6 таблиці 2 плюс значення колонки 7 таблиці 2 мінус значення колонки 
8 таблиці 2; 
колонка 9 – визначається: значення колонки 5 таблиці 2 мінус значення колонки 3 таблиці 2 плюс значення колонки 
4 таблиці 2; 
 
2) інформація за видом обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів наводиться в окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обовʼязкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного 
обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 
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Таблиця 3 
 
Результати перевірки адекватності зобовʼязань страховика щодо резерву збитків 

тис. грн. 

№ 
з/п 

Вид страхування Розмір сформованого 
страховиком резерву 
заявлених, але не 
виплачених збитків 

Розмір сформованого 
страховиком резерву 
збитків, що виникли, 
але не заявлені 

Сума резерву збитків, 
розрахована актуарієм 
ланцюговим методом 
відповідно до вимог 
законодавства 

Сума резерву збитків, 
розрахована актуарієм 
методом іншим, ніж 
ланцюговий 

Різниця між оцінкою 
адекватності 
зобовʼязань, 
здійсненою актуарієм 
щодо резерву збитків, 
та розміром 
сформованого 
страховиком резерву 
збитків 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Страхування вантажів та 
багажу (вантажобагажу) 

9575.01 0.00 343.89 343.89 -9231.12 

2 Інші 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 Загалом 9575.01 0.00 343.89 343.89 -9231.12 

 
9. Пояснення щодо статистики та методів, використаних під час розрахунку величин, наведених у колонках 5, 6  
таблиці 3: 
 

Розрахунок резерву здійснювався на підставі  Реєстру вимог страхувальників  щодо  виплати  страхової суми або 

страхового відшкодування за період 2019-2021 років. 

Резерв збитків (колонка 5) обчислювався  згідно п.І додатку до Методики формування страхових резервів за видами 

страхування, іншими, ніж страхування життя (ланцюговий метод). 

В колонці 6 зазначена величина з колонки 5 (ланцюговий метод). 
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10. Пояснення щодо заповнення таблиці 3: 
  

1) опис порядку заповнення колонок таблиці 3: 
колонка 2 – заповнюється за видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше ніж 

5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше ніж 10 відсотків сумарно за такими 
видами від страхових резервів за всіма видами. Сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом 
перевірки адекватності зобовʼязань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, водночас у 
наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 3–7; 

колонка 4 – зазначається “0”, якщо страховиком не формується резерв збитків, що виникли, але не заявлені; 
колонка 6 – зазначається величина згідно з колонкою 5 таблиці 3, якщо актуарій не вважає доцільним 

здійснювати перевірку суми резерву збитків методом іншим, ніж ланцюговий; 
колонка 7 – визначається: значення колонки 6 таблиці 3 мінус значення колонки 3 таблиці 3 мінус значення 

колонки 4 таблиці 3; 
 
2) інформація за видом обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів наводиться в окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обовʼязкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного 
обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 
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Таблиця 4 
 
Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (“run-off test”) 

 
тис. грн. 

№ 
з/п 

Вид страхування Розмір сформованого 
страховиком резерву 
збитків станом на 
попередню звітну дату 

Сума страхових виплат, 
здійснених у звітному 
періоді за страховими 
випадками, що сталися до 
попередньої звітної дати 

Розмір сформованого 
резерву збитків на звітну 
дату за страховими 
випадками, що сталися до 
попередньої звітної дати 

Дефіцит резерву 
збитків, сформованого 
на попередню звітну 
дату 

1 2 3 4 5 6 

1 Страхування вантажів та багажу 
(вантажобагажу) 

24.54 151.31 0.00 126.78 

2 Інші 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 Загалом 24.54 151.31 0.00 126.78 

 
11. Коментар актуарія щодо необхідності внесення змін до методу формування резерву заявлених, але не виплачених 
збитків, що виникли, але не заявлені, а також визначення тієї частини сформованих резервів, що є оцінкою витрат на 
врегулювання: 

 

Ретроспективний аналіз адекватності резервів показує, що станом на попередню звітну дату у Страховика відбувався 

дефіцит резервів збитків на 126.78 тис.грн. Дефіцит не є систематичним. Сформовані на останню звітну дату резерви 

збитків перевищують величину розрахованих актуарно резервів збитків на 9 231.12 тис.грн. Внесення змін в модель 

формування страхових резервів, включаючи методи оцінки витрат на врегулювання, не вимагається. Рекомендується 

використовувати більш консервативні припущення при формуванні резервів збитків. 
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12. Пояснення щодо заповнення таблиці 4:  

 
1) опис порядку заповнення колонок таблиці 4: 
колонка 2 – заповнюється за видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше ніж 

5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше ніж 10 відсотків сумарно за такими 
видами від страхових резервів за всіма видами, дефіцит резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату 
за результатом перевірки адекватності зобовʼязань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, 
водночас у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 3–6; 

колонка 6 – визначається: значення колонки 5 таблиці 4 плюс значення колонки 4 таблиці 4 мінус значення 
колонки 3 таблиці 4; 

 
2) інформація за видом обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів наводиться в окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обовʼязкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного 
обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

 
 
 

Дата складання актуарного звіту: 31.03.2022р. 
 
 

Актуарій  ______________________  Борець В.А.  
       (підпис)    (ініціали, прізвище) 

 


