
КЛЮЧОВІ НЕДОЛІКИ ВИКОНАННЯ  
ЗАВДАНЬ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ СТРАХОВИКІВ
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ОБЛАСТІ НЕДОЛІКІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПЕРЕВІРОК

Прийняття завдання

Страхові резерви

Земля та будівлі

Фінансові інструменти, в т.ч. інвестиції

Страхові премії та виплати

Інше



ПРИЙНЯТТЯ ЗАВДАННЯ

 Оцінка компетентності команди із 

завдання

 Необхідність залучення експерта

 Прийнятність облікової політики



СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ

 Відсутність визначення оцінки страхових резервів в якості 
значного ризику без належного обґрунтування

 Відсутність оцінки структури та впровадження систем і 
засобів контролю пов'язаних з розрахунком страхових 
резервів, в тому числі на рівні ІТ

 Обмеженість аудиторської документації звітом актуарія

 Відсутність перевірки повноти та точності даних, які були 
використані для актуарних розрахунків

 Розгляд передумов та результатів роботи експерта 
управлінського персоналу щодо актуарного звіту з 
адекватності страхових резервів

 Поточна частина страхових резервів



ЗЕМЛЯ ТА БУДІВЛІ

 Неналежний розгляд облікової політики 

та обґрунтованості облікових оцінок

 Неналежний розгляд адекватності 

класифікації земельних ділянок та 

нерухомості

 Належний рівень оцінки об’єктивності, 

компетенції та результатів роботи 

експертів управлінського персоналу 

(незалежних оцінювачів)



ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

 Розгляд облікової політики та впливу його 

результатів на ідентифікацію і оцінку ризиків

 Визначення справедливої вартості фінансових 

інструментів (3 рівень ієрархії)

 Скептицизм щодо SICR, визначення PD та LGD 

 Докази «ліквідності» фінансових інвестицій



ТЕСТУВАННЯ СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ ТА ВИПЛАТ

 Тестування заходів контролю, 

пов’язаних з визнанням страхових 

премій та страхових виплат

 Тести по суті щодо страхових премій та 

страхових виплат



ІНШЕ

 Відповідність загального подання фінансової 

звітності МСФЗ, зокрема МСФЗ 4

 Дотримання законодавчих та регуляторних вимог 

(пруденційних нормативів)

 Повідомлення інформації в аудиторському звіті та 

інформування органів нагляду згідно до статті 36 

Закону

 Узгодження умов, адекватність документування та 

застосовна концептуальна основа завдань з 

надання впевненості щодо річних звітних даних 

страховиків



РЕКОМЕНДОВАНО ОЗНАЙОМИТИСЯ

Звіт про діяльність 
Органу суспільного 
нагляду за 
аудиторською 
діяльністю за 2020 рік

Звіт про діяльність 
Органу суспільного 
нагляду за 
аудиторською 
діяльністю за 2021 рік

ОСНАД щорічно оприлюднює звіт про 

загальні результати системи 

забезпечення якості, який містить 

інформацію про проведені перевірки, 

надані рекомендації, перевірку їх 

виконання та вжиті заходи

https://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/zvit2020_ukr.pdf
https://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%94-2021-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

