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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Йовенко Ірина Василівна, 
аудитор ТОВ «Аудиторська компанія «П.С.П.Аудит», 

сертифікат серії А № 6488 від 18.12.2008 р.

Банківська система відіграє важливу роль у розвитку ринкових відносин в 
Україні. Банки в процесі виконання своїх специфічних та важливих для 
всього суспільства функцій підпадають під жорсткий багатосторонній 
контроль. Контроль здійснюється як з боку різних державних органів кон-

тролю та банківських наглядових органів, так і зі сторони незалежного аудиту. 
Зважаючи на особливий статус банків для економіки, їх фінансово-господарська 
діяльність повинна підлягати всебічному та суворому контролю. Так, Національ-
ний банк України здійснює функції банківського нагляду, що ґрунтуються на основ-
них принципах ефективного банківського нагляду. Не менш важливо забезпечити 
ефективну систему внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльні-
стю банку.

 Внутрішній контроль банківської 
установи здійснюють Загальні збори учас-
ників, Спостережна рада, Ревізійна комісія, 
Правління та кожен структурний підрозділ 
у межах своїх повноважень. Особливе міс-
це у системі внутрішнього контролю за 
діяльністю банку відведено внутрішньому 
аудиту. Однак внутрішнім аудиторам бан-
ку надзвичайно важко забезпечити повну 
незалежність в діях та незаангажованість 
в судженнях. Навіть не зважаючи на те, що 
вони підзвітні Спостереженій раді банківсь-
кої установи, внутрішні аудитори все ж є 
штатними працівниками установи та часто 
взаємодіють з персоналом підрозділів, які 
перевіряють. Саме тому для зацікавлених 
користувачів та для суспільства загалом 
надзвичайно велике значення має перевір-
ка фінансових звітів банків незалежними 
експертами – зовнішніми аудиторами. Для 
зацікавлених користувачів важливо бути 

впевненими в тому, що кожна оприлюдне-
на фінансова звітність банку представляє 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінан-
совий стан банку на кінець звітного періоду, 
його фінансові результати, рух грошових 
коштів за звітний період, у відповідності до 
нормативних вимог щодо організації бух-
галтерського обліку та звітності в банківсь-
ких установах України.   

 Мета аудиту фінансової звітності 
полягає в тому, щоб дати можливість ауди-
торській фірмі зробити висновок про те, 
чи фінансові звіти підготовлені стосовно 
всіх суттєвих аспектів, у відповідності до 
визначеної структури фінансової звітності, 
а також визначити ризики та дати оцінку її 
надійності. В процесі роботи над висновком, 
аудиторська фірма отримує достатню ауди-
торську інформацію, згідно якої буде ґрун-
туватись її висновок. Об’єктом аудиторської 
перевірки є фінансова звітність або кон-
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солідована фінансова звітність банків, що 
визначена законодавством України і підля-
гає оприлюдненню шляхом публікації в га-
зеті «Урядовий кур’єр» чи «Голос України».  
Аудит банків можуть проводити аудитор-
ські фірми, які відповідно до вимог законо-
давства України мають право на здійснення 
аудиторської діяльності. Аудит здійснюють 
тільки ті аудиторські фірми, які включені 
до Реєстру аудиторських фірм Національ-
ного банку, які мають право проводити                             
аудит банків, а також ті, в яких наявний чин-
ний сертифікат, що дає право на здійснення                 
аудиторської перевірки банків [1]. 

 До предмета аудиту слід відносити 
процеси і явища, які відображені докумен-
тально і пов’язані з господарською діяльні-
стю банківських установ. При цьому межі 
аудиторського дослідження визначаються 
його метою. Аудит включає контрольний пе-
регляд здійснених господарських операцій 
з метою підтвердження повноти, достовір-
ності та об’єктивності інформації, яка на-
дається користувачам.   

 Сукупним об’єктом аудиту в банку 
можна вважати документально зафіксова-
ну інформацію про наявність і рух активів 
банку та джерел їх формування. Об’єктами 
аудиту в банку є: фінансові активи — надані 
позики, розміщені депозити, цінні папери; 
основні засоби та інші активи; фінансово-го-
сподарські процеси, депозитні та кредитні 
операції, тобто діяльність банку; фінансові 
результати, фінансовий стан банку (облік і 
звітність); організаційні форми управління 
(підрозділи банку).

 Суб’єктами аудиторської діяльності 
є фірми та самостійні аудитори, діяльність 
яких спрямована на здійснення незалежного 
контролю та оцінку економічних дій з метою 
встановлення рівня відповідності їх існую-
чим критеріям, надання результатів перевір-
ки зацікавленим користувачам [2].  

 Фінансовим результатом господар-
ської діяльності банківської установи є при-
буток або збиток. Прибуток формується 

поступово протягом фінансово-господарсь-
кого року. 

 Мета аудиторської перевірки фінан-
сової звітності — встановлення її достовір-
ності та правдивості, своєчасності та єдності 
методичних звітних показників.   

 Фінансовий результат діяльності 
банківської установи характеризує його еко-
номічну ефективність. Детальній перевір-
ці підлягають доходи і видатки. На початку 
аудиту фінансової звітності суб’єктів під-
приємницької діяльності встановлюється 
відповідність її чинним законодавчим та 
іншим нормативно-правовим актам (Зако-
ну України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», затвердже-
ним Положенням (стандартам) бухгалтерсь-
кого обліку тощо)[3].   

 Аудит фінансових результатів 
банківської установи охоплює кілька етапів: 

 1. Визначення суми балансового 
прибутку. Балансовий прибуток – це сума 
прибутку від реалізації продукції та іншої 
реалізації й доходів від позареалізаційних 
операцій, зменшена на суму витрат за цими 
операціями.   

 Ключовим питанням аудиту є визна-
чення показників, які характеризують фор-
мування загальної суми балансового при-
бутку. Аудитор насамперед має оцінити 
вплив прогресивних факторів формування 
прибутку – зниження собівартості про-
дукції, підвищення якості та поліпшення 
асортименту продукції. Виявляються також 
фактори, які не є заслугою банку – завищен-
ня тарифів, порушення встановлених стан-
дартів тощо.   

 2. Визначення величин балансового 
прибутку, який підлягає оподаткуванню. 
Балансовий прибуток при цьому коригуєть-
ся таким чином: збільшується (зменшуєть-
ся) на суму перевищення (зниження) ви-
трат на оплату праці персоналу, зайнятого 
в основній діяльності; зменшується на суму 
рентних платежів, що вносяться до бюджету 

1реалізації й доходів від позареалізаційних 1реалізації й доходів від позареалізаційних 
операцій, зменшена на суму витрат за цими 1операцій, зменшена на суму витрат за цими 

 Ключовим питанням аудиту є визна-1 Ключовим питанням аудиту є визна-
чення показників, які характеризують фор-1чення показників, які характеризують фор-
мування загальної суми балансового при-1мування загальної суми балансового при-
бутку. Аудитор насамперед має оцінити 1бутку. Аудитор насамперед має оцінити 
вплив прогресивних факторів формування 1вплив прогресивних факторів формування 1прибутку – зниження собівартості про-1прибутку – зниження собівартості про-
дукції, підвищення якості та поліпшення 1дукції, підвищення якості та поліпшення 
асортименту продукції. Виявляються також 1асортименту продукції. Виявляються також 
фактори, які не є заслугою банку – завищен-1фактори, які не є заслугою банку – завищен-
ня тарифів, порушення встановлених стан-1ня тарифів, порушення встановлених стан-

22. Визначення величин балансового 22. Визначення величин балансового 
прибутку, який підлягає оподаткуванню. 2прибутку, який підлягає оподаткуванню. 
Балансовий прибуток при цьому коригуєть-2Балансовий прибуток при цьому коригуєть-2ся таким чином: збільшується (зменшуєть-2ся таким чином: збільшується (зменшуєть-
ся) на суму перевищення (зниження) ви-2ся) на суму перевищення (зниження) ви-
трат на оплату праці персоналу, зайнятого 2трат на оплату праці персоналу, зайнятого 
в основній діяльності; зменшується на суму 2в основній діяльності; зменшується на суму 
рентних платежів, що вносяться до бюджету 2рентних платежів, що вносяться до бюджету 
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із прибутку в установленому порядку; змен-
шується на суму дивідендів, отриманих за 
акціями та іншими цінними паперами, які 
належать банку; зменшується на суму дохо-
ду.  

 3. Визначення величини податку на 
прибуток (дохід), що належить сплаті до 
бюджету. Аудитор користується норматив-
ними документами щодо оподаткування, а 
також пільгами під час обчислення податків. 
Зокрема, це законодавство з оподаткування 
прибутку, податок на додану вартість, та інші 
обов’язкові податки і платежі до державного 
і місцевих бюджетів, а також нормативні до-
кументи з цих питань, видані Міністерством 
фінансів України. Ставки податків для окре-
мих видів платників диференційовані. Зако-
нодавство визначає систему пільг при опо-
даткуванні.    

 4. Визначення і розподіл чистого 
прибутку, що залишився в розпоряджен-
ні банку. Чистий прибуток банку аудитор 
визначає як різницю між балансовим при-
бутком, який оподатковується, і величиною 
податків з урахуванням пільг. Напрямки ви-
користання чистого прибутку визначає банк 
самостійно[4].
  
 Банки, як правило, здійснюють бага-
то різних операцій. Проте більшість банків 
продовжують здійснення загальних основ-
них операцій: депозитні операції, позики, 
кредитування, розрахунки, купівля та про-
даж і операції з казначейськими цінними 
паперами. Є багато питань, пов’язаних з 
аудиторською перевіркою, які є спільними 
для банків та інших комерційних суб’єктів 
господарювання. Передбачається, що ауди-
тор має достатнє розуміння про такі питан-
ня і отже, хоча ці питання можуть впливати 
на аудиторський підхід або мати суттєвий 
вплив на фінансові звіти банку, банкам вла-
стиві такі характеристики, які, зазвичай, 
відрізняють їх від більшості інших комер-
ційних підприємств:

• банки зберігають значні суми, включа-
ючи грошові кошти та оборотні фінан-

сові інструменти, фізична безпека яких 
має бути забезпечена під час передачі та 
при збереженні. Вони також зберігають 
та контролюють оборотні інструменти та 
інші активи, які можна легко передава-
ти в електронній формі. Характеристики 
ліквідності таких статей призводять до 
підвищення ступеня вразливості банків 
з погляду незаконного привласнення та 
шахрайства. Таким чином, банкам треба 
встановити формальні операційні про-
цедури, чітко визначені повноваження 
окремих осіб та жорсткі системи вну-
трішнього контролю;
•  банки часто здійснюють операції, які 
починаються в одній юрисдикції, відо-
бражаються в звітності в іншій, а управ-
ляють ними в третій;
• банки часто здійснюють операційну 
діяльність з дуже низьким співвідно-
шенням капіталу і загальних активів, що 
підвищує вразливість банків до неспри-
ятливих економічних подій та ризику 
банкрутства;  
• банки мають активи, вартість яких 
швидко змінюється, та часто її важ-
ко визначити. Отже, відносно невелике 
зменшення вартості активів може значно 
впливати на їхній капітал та потенційно 
на їхню законодавчо встановлену платос-
проможність;
• банки, звичайно, отримують значну 
суму фінансування від короткострокових 
депозитів (застрахованих чи незастра-
хованих). Втрата довіри вкладниками до 
платоспроможності банку може швидко 
призвести до кризи ліквідності;
• банки мають обов’язки стосовно ак-
тивів, які вони утримують, але які нале-
жать іншим особам. Це може призвести 
до виникнення зобов’язань в разі пору-
шення довіреною особою її обов’язків. 
Тому банкам слід встановлювати опера-
ційні процедури та заходи внутрішнього 
контролю, які призначені забезпечити 
здійснення операцій з активами лише від-
повідно до умов, на яких здійснювалася 
передача активів банку;   

2із прибутку в установленому порядку; змен-2із прибутку в установленому порядку; змен-
шується на суму дивідендів, отриманих за 2шується на суму дивідендів, отриманих за 
акціями та іншими цінними паперами, які 2акціями та іншими цінними паперами, які 
належать банку; зменшується на суму дохо-2належать банку; зменшується на суму дохо-

3. Визначення величини податку на 
2

3. Визначення величини податку на 33. Визначення величини податку на 33. Визначення величини податку на 
прибуток (дохід), що належить сплаті до 3прибуток (дохід), що належить сплаті до 
бюджету.3бюджету. Аудитор користується норматив-3 Аудитор користується норматив-
ними документами щодо оподаткування, а 3ними документами щодо оподаткування, а 
також пільгами під час обчислення податків. 3також пільгами під час обчислення податків. 
Зокрема, це законодавство з оподаткування 3Зокрема, це законодавство з оподаткування 
прибутку, податок на додану вартість, та інші 3прибутку, податок на додану вартість, та інші 
обов’язкові податки і платежі до державного 3обов’язкові податки і платежі до державного 
і місцевих бюджетів, а також нормативні до-3і місцевих бюджетів, а також нормативні до-
кументи з цих питань, видані Міністерством 3кументи з цих питань, видані Міністерством 
фінансів України. Ставки податків для окре-3фінансів України. Ставки податків для окре-
мих видів платників диференційовані. Зако-3мих видів платників диференційовані. Зако-
нодавство визначає систему пільг при опо-3нодавство визначає систему пільг при опо-
даткуванні.    3даткуванні.    

44. Визначення і розподіл чистого 44. Визначення і розподіл чистого 
прибутку, що залишився в розпоряджен-4прибутку, що залишився в розпоряджен-

Чистий прибуток банку аудитор 4Чистий прибуток банку аудитор 
визначає як різницю між балансовим при-4визначає як різницю між балансовим при-4бутком, який оподатковується, і величиною 4бутком, який оподатковується, і величиною 
податків з урахуванням пільг. Напрямки ви-4податків з урахуванням пільг. Напрямки ви-
користання чистого прибутку визначає банк 4користання чистого прибутку визначає банк 
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• банки здійснюють велику кількість різ-
номанітних операцій, вартість яких може 
бути значною. Це, зазвичай, потребує 
складних систем бухгалтерського обліку 
та внутрішнього контролю, а також ши-
рокого застосування інформаційних тех-
нологій (ІТ);
• банки зазвичай діють через мережі філій 
і відділень з широкою географією розта-
шування. Це обов’язково спричиняє 
більшу децентралізацію повноважень та 
розосередження функцій обліку й кон-
тролю, що закономірно ускладнює засто-
сування єдиної операційної практики та 
єдиних облікових систем, зокрема, коли 
мережа філій розташована за межами на-
ціонального кордону;  
• часто клієнти можуть прямо розпочина-
ти та завершувати операції без жодного 
втручання працівників банку, наприклад, 
за допомогою Інтернету чи банкоматів;
• банки часто беруть на себе значні  зо-
бов’язання без початкового переведення 
коштів, за винятком деяких випадків, та-
ких як сплата гонорарів. Такі зобов’язан-
ня можуть бути відображені обліковими 
позабалансовими записами. Отже, їхнє 
існування важко виявити;    
• діяльність банків регулюється держав-
ними органами, а тому їхні нормативні 
вимоги часто впливають на принципи 
бухгалтерського обліку, яких дотриму-
ються банки. Невідповідність норматив-
ним вимогам (наприклад, щодо  достат-
ності    основного  капіталу)  може мати  
наслідки для фінансових звітів банку чи  
розкриття  інформації в них;    
• клієнтські стосунки, які аудитор, аси-
стенти чи аудиторська  фірма можуть 
мати з банком, впливають на  незалеж-
ність  аудитора тією мірою, якою не впли-
вали б клієнтські  стосунки з іншими ор-
ганізаціями;   
• банки, як правило, мають винятковий 
доступ до систем  клірингу  та розра-
хунків,пов’язаних з чеками та переказом 
грошових коштів, операціями  з обміну 
іноземних валют тощо;

• банки є невід’ємною  частиною націо-
нальних та   міжнародних  систем  роз-
рахунків  і, отже, можуть  становити си-
стематичний ризик для тих країн, в яких 
вони функціонують;   
• банки можуть випускати та здійснюва-
ти операції зі  складними фінансовими 
інструментами, щодо деяких з них може 
виникати необхідність відображення за 
справедливою вартістю у  фінансових 
звітах. Отже, банкам  необхідно  встанов-
лювати  відповідні  процедури оцінки та 
управління ризиками. Ефективність цих 
процедур залежить від відповідності об-
раних методологій та математичних мо-
делей, доступу до достовірної поточної і 
минулої інформації про ринок, а також 
збереження цілісності даних[5]. 

 При аудиторських перевірках банків 
виникають такі особливі питання, що вима-
гають розгляду:        

• конкретний характер ризиків, пов’яза-
них з операціями, здійснюваними банка-
ми;
• масштаб банківських операцій і сут-
тєвих ризиків, які з нього випливають і 
які можуть виникати у короткостроково-
му періоді;   
• високий ступінь залежності від інфор-
маційних технологій для обробки опера-
цій;
• вплив нормативних актів різних юрис-
дикцій, у яких функціонують банки;
• постійна розробка нових продуктів і 
вдосконалення банківської практики, які 
можуть не супроводжуватись одночас-
ним розвитком принципів бухгалтерсь-
кого обліку або внутрішнього контролю 
[6].   

 У МСА 200 «Мета та загальні прин-
ципи аудиторської перевірки фінансових 
звітів» зазначено: «Мета аудиторської пе-
ревірки фінансових звітів полягає в надан-
ні аудиторові можливості висловити свою 
думку стосовно того, чи відповідають скла-
дені фінансові звіти у всіх суттєвих аспектах 
застосованій концептуальній основі фінан-
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сової звітності». Тому метою аудиторської 
перевірки фінансових звітів банку, прове-
деної у відповідності з МСА, є висловлення 
думки про фінансові звіти банку, складені 
згідно з визначеною концептуальною осно-
вою фінансової звітності.   

 В аудиторському висновку зазна-
чається концептуальна основа фінансової 
звітності, використана для складання фінан-
сових звітів банку (включаючи зазначення 
країни походження концептуальної основи 
фінансової звітності, якщо концептуальна 
основа не є МСБО). Висловлюючи думку 
про фінансові звіти банку, що їх складали 
спеціально для використання в країні іншій, 
ніж та, згідно з правилами якої він був ство-
рений, аудитор розглядає, чи було здійснено 
розкриття відповідної інформації у фінансо-
вих звітах про використану концептуальну 
основу фінансової звітності.    

 У МСА 210 «Умови завдань з аудитор-
ської перевірки» зазначено: «Лист-зобов’я-
зання документує і підтверджує прийняття 
призначення аудитором, мету та обсяг ауди-
торської перевірки, ступінь відповідальності 
аудитора перед клієнтом і форму будь-яких 
звітів та висновків».   

 Розглядаючи мету й обсяг аудиту, 
а також ступінь відповідальності, аудитор 
бере до уваги власну кваліфікацію і компе-
тентність, а також кваліфікацію і компе-
тентність своїх асистентів для виконання 
завдання. При цьому аудитор розглядає такі 
фактори:

• необхідність достатнього досвіду у тих 
аспектах банківської справи, які важливі 
для аудиторської перевірки операцій бан-
ку;  
• необхідність досвіду з систем (ІТ) і теле-
комунікаційних мереж, що використову-
ються банком;  
• адекватність ресурсів або міжфірмових 
угод для виконання необхідної роботи у 
відділеннях банку всередині країни та за 
її межами, тобто там, де може знадобити-
ся проведення аудиторських процедур.  

Складаючи лист-зобов’язання, аудитор по-
винен, крім загальних чинників, викладених 
у МСА 210, розглянути включення до ньо-
го коментарів щодо використання і джерел 
спеціальних принципів бухгалтерського об-
ліку з конкретним посиланням на:

• рішення органів з банківського нагляду 
та інших регулювальних органів;
• рішення відповідних професійних бух-
галтерських організацій, наприклад, Ради 
з Міжнародних стандартів бухгалтерсь-
кого обліку;
• галузеву практику;   
• зміст і форми аудиторського висновку 
про фінансові звіти та будь-які виснов-
ки спеціального призначення, що їх ви-
магають від аудитора, крім висновку про 
фінансові звіти. В таких висновках має 
бути посилання на застосування норма-
тивних або інших спеціальних принципів 
бухгалтерського обліку, чи опис проце-
дур, проведених спеціально для задово-
лення нормативних вимог;   
• характер особливих вимог стосовно 
повідомлень чи протоколів, що можуть 
бути між аудитором, органом банківсь-
кого нагляду та іншими регулювальними 
органами.

 Якщо банк користується послугами 
сторонніх організацій для  здійснення опера-
цій, таких як розрахунки грошовими кошта-
ми та цінними паперами, обробка докумен-
тації чи внутрішній аудит, відповідальність 
за дотримання правил, нормативних актів 
та надійність заходів внутрішнього кон-
тролю несе найвищий управлінський пер-
сонал та управлінський персонал залуче-
ного банку. В процесі розгляду юридичних 
та нормативних обмежень аудитор набуває 
розуміння того, як найвищий та середній 
управлінський персонал контролюють ефек-
тивне функціонування системи внутрішньо-
го контролю (включаючи внутрішній аудит). 
МСА 402 «Аудиторські міркування стосовно 
суб’єктів господарювання, які звертаються 
до організацій, що надають послуги», надає 
подальші рекомендації з цього питання [7].   
 Розробляючи загальний план ауди-
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торської перевірки фінансових звітів банку, 
аудитор приділяє особливу увагу:  

• складності операцій, здійснених банком, 
і документації, що їх стосується;
• обсягу  основної діяльності,  виконаної  
організаціями,  що надають послуги;
• непередбаченим зобов’язанням та поза-
балансовим статтям;
• врахуванню нормативних актів;
• ступеню використання банком ІТ та ін-
ших систем;
• прогнозним оцінкам властивого ризику 
та ризику контролю;
• роботі підрозділу внутрішнього аудиту;
• оцінюванню аудиторського ризику;
• оцінюванню суттєвості;
• поясненням управлінського персоналу;
• залученню інших аудиторів;
• географічному розподілу банківських  
операцій та координуванню роботи різ-
них груп аудиторів;
• наявності операцій зі зв’язаними сторо-
нами;
• міркуванням щодо безперервності 
діяльності [8].

 Банки, як правило, широко дивер-
сифікують свою діяльність. Це означає, що 
іноді аудиторові важко повністю зрозуміти 
наслідки конкретних операцій. Операції 
можуть бути настільки складними, що сам 
управлінський персонал не може належ-
ним чином проаналізувати ризики нових 
продуктів та послуг. Широкий географіч-
ний розподіл операцій банку також може 
призвести до труднощів. Банки здійснюють 
операції, що мають складні й важливі харак-
теристики. Такі характеристики можуть не 
бути очевидними з документації, яку вико-
ристовують для обробки операцій та їхнього 
відображення в облікових записах банку. Це 
призводить до ризику того, що не всі аспек-
ти операції будуть зареєстровані чи обліко-
вані повною мірою і правильно, що у свою 
чергу є причиною таких ризиків:

• збитку, що виникає в результаті неви-
конання своєчасних дій, спрямованих на 
виправлення помилок;
• нездатності вчасно створити відповідні 

резерви на покриття збитків;
• неадекватного чи неналежного розкрит-
тя  інформації  у фінансових  та інших 
звітах.

 Аудитор отримує достатнє розуміння 
про операції банку, що дозволяє йому вио-
кремити та зрозуміти події, які, за суджен-
ням аудитора, можуть мати значний вплив 
на фінансові звіти, перевірку або аудиторсь-
кий висновок.

 Багато сум, які треба відобразити в 
обліку, чи розкриття інформації у фінансо-
вих звітах, пов’язані із здійсненням суджен-
ня управлінським персоналом, наприклад, 
резерви на збитки від позик та резерви на 
фінансові інструменти, такі як резерв на 
ризик ліквідності, резерв на ризик моделі 
та резерв на операційний ризик. Чим вище 
рівень необхідного судження, тим більше 
властивий ризик та вище ступінь професій-
ного судження аудитора. Аналогічно, мо-
жуть бути інші суттєві статті у фінансових 
звітах, які пов’язані з обліковими оцінками. 
Аудитор враховує рекомендації, викладені у 
МСА 540 «Аудиторська перевірка облікових 
оцінок».

 Аудитор робить огляд джерел доходів 
банку та отримує відповідні та достатні               
аудиторські докази щодо:

а) точності та повноти облікових записів 
про такі операції;
б) наявності відповідних заходів контро-
лю, призначених обмежувати банківські 
ризики, що виникають від таких опера-
цій;
в) достатності будь-яких необхідних ре-
зервів на покриття збитків;
г)  достатності розкриття будь-якої ін-
формації в фінансових звітах, яка може 
знадобиться [9].

 Нормативна база, згідно з якою банк 
здійснює свою діяльність, може вимагати від 
аудитора розкриття інформації регулюваль-
ному органу про намір надати модифіко-
вану думку чи про будь-які сумніви щодо 
здатності банку продовжувати безперервну 
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діяльність. ПМПА 1004 надає подальші ре-
комендації з взаємовідносин між аудитором 
та інспектором з банківського нагляду.  
Аудитор при проведенні аудиту фінансо-
вої звітності банківської установи пови-
нен перевіряти достовірність початкових 
та порівняльних показників цієї звітності. 
При цьому слід враховувати, що початкові 
та порівняльні показники повинні відобра-
жати результати фінансово-господарської 
діяльності банківської установи за поперед-
ній період, а також свідчити про постійність 
його облікової політики у звітному та попе-
редньому періодах.

 Аудитор своїм висновком під-
тверджує якісні характеристики фінансової 
звітності, встановлені П(С)БО. Якісні харак-
теристики фінансової звітності досягаються 
за рахунок дотримання принципів її підго-
товки.   

 Підсумком аудиту фінансової звіт-
ності банківської установи є аудиторський 
висновок. Він має вміщувати відомості про 
достовірність або недостовірність даних 
фінансової звітності банківської установи, 
дотримання ним правил ведення бухгалтер-
ського фінансового обліку, економічну оцін-
ку його ліквідності, платоспроможності, 
дохідності. 

 Крім цього, у висновку аудитора 
зазначають, що достовірність фінансової 
звітності підтверджується документами, які 
стосуються первинного фінансового обліку, 
грошовими документами, наявністю готів-
ки, цінних паперів, товарно-матеріальних 
цінностей, необоротних активів тощо. На-
прикінці висновку аудитор наголошує на по-
зитивних і негативних аспектах діяльності 
банківської установи, вказує на виявлені по-
хибки та порушення, викладає рекомендації 
щодо їх усунення, поліпшення фінансового 
стану [10].

 У ринковому середовищі, коли фінан-
сово-господарська діяльність банківської 
установи здійснюється на принципах само-
фінансування, а за нестачі власних фінан-

сових ресурсів — за рахунок позичкових 
коштів, дуже важливо дати аналітичну 
оцінку фінансової незалежності банківської 
установи від зовнішніх джерел. Запас дже-
рел власних коштів — це запас фінансової 
стійкості банківської установи, за умови, що 
його власні кошти перевищують позичені. 

 Фінансову стійкість оцінюють на під-
ставі співвідношення власних і позичкових 
коштів у активах банківської установи, тем-
пів нагромадження власних коштів внаслі-
док господарської діяльності, співвідношен-
ня довготермінових і короткотермінових 
позик, достатнього забезпечення матеріаль-
них обігових засобів власними джерелами. 

 Одночасно аудитор з’ясовує, чи спро-
можна банківська установа виконувати свої 
обов’язки перед бюджетом, кредитними та 
іншими органами. Для цього потрібно пе-
ревірити: правильність реєстрації банківсь-
кої установи в органах державної податкової 
адміністрації; наявність документа на право 
здійснення окремих видів діяльності, стату-
ту, установчих документів, відкритого ра-
хунку в банку; структуру активів і пасивів 
балансу на звітну дату; структуру власного 
капіталу; забезпечення банківської устано-
ви власними обіговими коштами; повноту 
і своєчасність сплати податків і платежів; 
фінансову сталість, платоспроможність 
тощо. 

 Під час перевірки фінансових звітів 
клієнт повинен надати аудитору повну ін-
формацію, на підставі якої останній міг би 
зробити висновок, що відпадає необхідність 
вносити істотні зміни у фінансові звіти з 
тим, щоб вони відповідали вимогам норм 
(стандартів). Для забезпечення якості вико-
нання аудиту фінансової звітності необхідна 
така інформація: баланс, звіт про фінансові 
результати, звіт про рух грошових коштів, 
звіт про власний капітал, розшифрування 
дебіторів і кредиторів, розрахунок норма-
тиву власних обігових коштів, бізнес-план, 
Головна книга, статистична звітність, по-
даткова звітність, регістри бухгалтерського 
фінансового обліку, первинна документація
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

 Таким чином, аудит фінансової звіт-
ності має підтвердити реальність інформації 
про активи і пасиви банківської установи. 
При цьому аудитору потрібно здійснити такі 
процедури: 

• ознайомитися з принципами, прийома-
ми і методами бухгалтерського фінансо-
вого обліку і способами їх застосування; 
• простежити, яким чином клієнт збирає 
інформацію для введення у фінансовий 
звіт; 
• упевнитися, що фінансові звіти складені 
відповідно до загальноприйнятих прин-
ципів ведення бухгалтерського фінансо-
вого обліку; 
- з’ясувати, який існує зв’язок між сальдо 
рахунків і який вплив на результати ма-
ють відхилення. 

 Складовою аудиту фінансової звіт-
ності є фінансовий аналіз звітності, у про-
цесі якого потрібно дати оцінку фінансової 
сталості й платоспроможності, зокрема, ро-
зрахувати коефіцієнти і показники ліквід-
ності й фінансової активності. 

ВИСНОВКИ

 Фінансова звітність банків – це один 
з індикаторів стану економіки нашої країни. 
Отже, аудит фінансової звітності банківської 
установи сприяє виявленню помилок, запо-
біганню банкрутства, визначенню перспек-
тив розвитку банківської установи в умовах 
жорсткої конкурентної боротьби. 

 Основною передумовою аудиту є 
взаємна зацікавленість банківської устано-
ви в особі його власників, держави в особі 
податкової адміністрації і самого аудитора в 
забезпеченні реальності та достовірності об-
ліку і звітності. 

 Аудит є обов’язковою частиною 
цивілізованого функціонування ринкової 
економіки кожної країни. Аудит охоплює 
такі основні питання: перевірка комерційної 
і господарсько-фінансової діяльності суб’єк-
тів господарювання, фінансової звітності 

з погляду правильності складання і реаль-
ності оголошення оподаткованого прибутку, 
а також дотримання банківською установою  
чинного законодавства.  
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