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Вимоги щодо подання страховиками аудиторських висновків до НБУ
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відповідно до вимог пункту 12 розділу ІІ

Порядку складання звітних даних

страховиків, затвердженого

розпорядженням Держфінпослуг

від 03.02.2004 № 39, зареєстрованим в

Міністерстві юстиції України 23.04.2004

№ 517/9116 (далі по тексту презентації

Порядок № 39), у термін до 01 червня

року, наступного за звітним,

страховики разом із супровідним

листом подають до Нацкомфінпослуг у

паперовій формі:

✓ аудиторський звіт щодо проведення

обов’язкового аудиту фінансової

звітності та консолідованої

фінансової звітності (якщо страховик

відповідно до законодавства складає

консолідовану фінансову звітність);

✓ звіт про надання впевненості щодо

річних звітних даних страховика.

Інформація наведена на офіційному сайті 

Національного Банку за посиланням 
https://bank.gov.ua/ua/news/all/strahoviki-mayut-podati-do-natsionalnogo-

banku-auditorski-zviti-za-rezultatami-auditu-yih-richnoyi-zvitnosti-do-1-

chervnya

Формами візуалізації показників звітності 

страховиків можуть бути: 

для річної фінансової та консолідованої

фінансової звітності – форми, встановлені

Національним Положенням (стандартом)

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до

фінансової звітності", затвердженим наказом

Міністерства фінансів України від 7 лютого

2013 року № 73 (зі змінами);

для річних звітних даних страховика –

форми, встановлені Порядком складання

звітних даних страховиків, затвердженим

розпорядженням Державної комісії з

регулювання ринків фінансових послуг від 3

лютого 2004 року № 39 (зі змінами).



Особливості інформаційного наповнення аудиторського висновку щодо 

фінансової звітності в умовах карантину (застереження)
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✓ Аудитори при проведенні обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний

інтерес, мають враховувати окремі чинники, пов’язані із пандемією COVID-19 та

застосуванням відповідних обмежувальних заходів, оскільки світова пандемія

коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України

карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого

поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів

господарювання, що мають враховуватися при аудиті їх фінансової звітності

(консолідованої фінансової звітності)*

* Інформаційне повідомлення щодо врахування чинників,
пов’язаних із пандемією COVID 19 та застосуванням
відповідних обмежувальних заходів, при проведенні аудиту
фінансової звітності (розміщене на офіційному сайті Органу
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 06.04.2020)



Важливі питання, які мають бути враховані при виконанні завдань 

з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, в умовах пандемії COVID-19 (@ОСНАД) 

✓ оцінка ризиків, пов’язаних із пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних та

обмежувальних заходів, а також необхідність перегляду раніше оцінених ризиків;

✓ визначення обставин, що спричинені впливом пандемії COVID-19 та запровадженням

карантинних та обмежувальних заходів, як ключових питань аудиту, їх повідомлення тим, кого

наділено найвищими повноваженнями та розкриття у відповідному параграфі аудиторського

звіту;

✓ здатність аудитора отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі перед

тим, як надати аудиторський звіт, через обмеження пересування, фактичного доступу до

місцезнаходження підприємств, а також обмежені можливості щодо комунікації з персоналом

клієнта через стан здоров’я.

Аудитори мають адаптувати свій підхід до проведення аудиту з максимальним

використанням альтернативних процедур та сучасних технологій. В разі неможливості

отримати належні докази аудитор повинен розглянути питання модифікації думки і

залежно від обставин висловити думку із застереженням або відмовитися від

висловлення думки
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Важливі питання, які мають бути враховані при виконанні завдань 

з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, в умовах пандемії COVID-19 (@ОСНАД) 

✓ оцінка прийнятності використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності під час складання фінансової звітності, враховуючи
зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та
песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

Аудитор має ретельно розглянути вплив такої своєї оцінки на аудиторський звіт з

відповідним розкриттям питання безперервної діяльності в параграфі «Основа для думки із

застереженням» чи у параграфі «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності

діяльності»

✓ оцінка аудиторами розкриття суб’єктом господарювання інформації про вплив
пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів на його
діяльність, фінансовий стан та майбутні економічні показники, чи є вони
відповідними з огляду на застосовану концептуальну основу фінансової звітності, а
також розгляд питання про включення в аудиторський звіт відповідного
пояснювального параграфу. Якщо за судженням аудитора у звітності відсутні
належні розкриття, необхідно буде розглянути питання про модифікацію думки
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❑ особлива увага аудитора до суттєвих суджень управлінського
персоналу щодо облікових оцінок, зокрема, впливу пандемії COVID-
19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів на
невизначеність оцінки та розкриття у фінансовій звітності
інформації, пов’язаної з відповідними обліковими оцінками.

❖ Для багатьох суб’єктів господарювання пандемія COVID-19 та

запровадження карантинних та обмежувальних заходів може

спричинити прямий та непрямий фінансовий вплив на їх діяльність.

Прямий вплив може проявлятися через знецінення необоротних
активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни очікуваних
кредитних збитків щодо фінансових активів, знецінення дебіторської
заборгованості тощо. Непрямий – через вплив на покупців та
постачальників, що може призвести до зростання витрат чи
зниження доходів, необхідності перерахунку забезпечень
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Важливі питання, які мають бути враховані при виконанні завдань 

з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, в умовах пандемії COVID-19 (@ОСНАД)



Проблемні питання, які надходили до Національного банку України від 

страховиків та аудиторів, стосовно проведення аудиту звітності за 2020 рік
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1. Стосовно необхідності подання страховиком до підписання договору щодо

аудиту фінансової звітності повідомлення про обрання суб’єкта аудиторської

діяльності, що проводить аудит фінансової звітності за відповідний період до

Національного банку України:

У разі виникнення змін в інформації, зазначеній у повідомленні, такі зміни мають бути

повідомлені фінансовою установою, яка віднесена до підприємств, що становлять

суспільний інтерес, протягом 10 робочих днів з дня виникнення таких змін, проте у разі

відсутності таких змін подання повідомлення не є обов’язковим.

2. Стосовно розкриття у аудиторських висновках, застосованих аудитором

МСА, на підставі яких проведено аудиторські процедури та складено

аудиторський висновок:

Аудиторський висновок має містити чітке посилання на МСА, яке є основою для його

складання (наприклад, МСА 700 для фінансової звітності, МСА 720, 3000 для звітних даних),

оскільки це має суттєвий вплив на висловлення аудиторської думки.



Проблемні питання, які надходили до Національного банку України від 

страховиків та аудиторів, стосовно проведення аудиту звітності за 2020 рік
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3. Стосовно застосування Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг про затвердження Методичних

рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік

суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг від 25.02.2020

№362, при проведенні аудиту фінансової звітності страховиків за 2020 рік:

Не застосовуються, оскільки вони розповсюджуються лише при проведенні аудиту звітності

страховиків за 2019 рік.

4. Стосовно надання інформації щодо формату подання звітних даних страховиків

разом з аудиторським звітом про надання впевненості до Національного банку України:

При поданні звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика до Національного

банку України, звітні дані, що ним підтверджуються мають бути подані у відповідності до форм

(фактичної візуалізації сукупної інформації, яка розкривається страховиком при поданні до

Національного банку України звітних даних у відповідності до Реєстру показників звітності

небанківських фінансових установ), встановлених Порядком складання звітних даних страховиків,

затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 року № 39 (редакції Розпорядження

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 925 від

19.05.2020), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 23.04.2004 за № 517/9116.



Проблемні питання при підготовці аудиторських висновків страховиків 
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1. ОЦІНКА СПРАВЛЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ - відповідно до підпункту 9 пункту 4 розділу ІІ

Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості,

якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 07.06.2018 № 850, зареєстрованим в Міністерстві юстиції

України 06.07.2016 за № 782/32234 (далі – Положення № 850), оцінка активів здійснюється за їх справедливою вартістю

відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням вимог цього

Положення.

2. НАСЛІДКИ НЕПІДТВЕРДЖЕННЯ ОЦІНКИ - відповідно до відповідно до підпункту 9 пункту 5 розділу ІІ Положення № 850,

активи, щодо справедливої та/або балансової вартості яких аудитор відповідно до аудиторського звіту щодо проведення

обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) не зміг отримати достатні аудиторські

докази (не зміг підтвердити вартість, за якою актив визнаний у балансі страховика) та/або отримав достатні аудиторські

докази і дійшов висновку про викривлення справедливої та/або балансової вартості таких активів, НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО

СУМИ ПРИЙНЯТНИХ АКТИВІВ. Активи, зазначені у цьому підпункті, будуть віднесені до прийнятних активів після

підтвердження аудитором їх справедливої та/або балансової вартості з дати такого підтвердження.

3. ВІДСУТНІСТЬ У АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКАХ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОТРИМАННЯ СТРАХОВИКАМИ ВИМОГ ДО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ, зокрема, в частині дотримання страховиками вимог ст. 30, 31 Закону України «Про

страхування» та фінансових нормативів, встановлених Положенням № 850.

4. ВІДСУТНІСТЬ У АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКАХ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО АДЕКВАТНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ

РЕЗЕРВІВ – в окремих випадках аудитором не розкривається інформація щодо того, чи є сформовані компанією страхові

резерви адекватними її зобов’язанням за договорами страхування, не зазначено методики, за якою проводиться оцінка та

наслідків у разі її суттєвого відхилення від показників, що наведені у звітності (натомість, в окремих випадках, в рамках

проведення аудиторських процедур, від страховиків вимагається подання «рецензії на актуарний звіт»).



Зміни в частині подання до Національного банку України 

аудиторських висновків за процедурою отримання ліцензій 

на здійснення страхової діяльності 
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✓ фінансова звітність, складена відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік

та фінансову звітність в Україні” та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом

на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної

заяви, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою,

які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено

немодифіковану думку або модифіковану думку із застереженням у

аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних

стандартів аудиту.

✓ звітні дані здобувача ліцензії щодо діяльності з надання фінансових послуг, складені

відповідно до вимог Нацкомфінпослуг, станом на останній день кварталу, що передує

даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, впевненість щодо яких надана

аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим

законодавством (в тому числі щодо виконання вимог цих Ліцензійних умов), та в

порядку, встановленому законодавством та міжнародними стандартами аудиту.

Відповідно до пункту 18 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою

КМУ № 913 від 07.12.2016, до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються такі

документи:



Зміни в частині подання до Національного банку України 

аудиторських висновків за процедурою отримання ліцензій 

на здійснення страхової діяльності 
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фінансову звітність, складену відповідно до Закону про звітність та міжнародних

стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті

прийняття Національним банком заяви, щодо достовірності та повноти якої

аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим

законодавством України, висловлено немодифіковану думку, оформлену

відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів аудиту.

звітні дані (дані звітності) заявника щодо діяльності з надання фінансових послуг

станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття Національним банком

заяви, упевненість щодо яких надана аудитором або аудиторською фірмою, які

відповідають вимогам, установленим законодавством України, та в порядку,

установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту.

Відповідно до пункту 15 Положення про визначення умов провадження діяльності з надання

фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов), затвердженого

Постановою Правління Національного банку України від 30.03.2021 № 27, заявник додає до заяви такі

документи:



Дякуємо за увагу!

Бажаємо міцного здоров'я Вам та 

Вашим близьким.


