ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТАНДАРТ-АУДИТ»
за 2019 рік
м. Київ

24 квітня 2020 року

Вступ
Даний звіт про прозорість підготований на виконання вимоги ст. 37 Закону України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
ТОВ «Стандарт-аудит» розуміє високу відповідальність щодо надання якісних послуг та
публікує даний звіт про прозорість, як приклад відкритості перед спільнотою.

1. Опис організаційно-правової структури та структури власності
Аудиторська фірма - Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит» була
заснована в 1995 році.
Місцезнаходження Товариства: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 12, оф. 195.
Поштова адреса Товариства: 01001, м. Київ, абонентська скринька 460.
Код ЄДРПОУ: 23980886
Учасниками Товариства є 2 сертифікованих аудитора, фізичні особи: Людмила
Миколаївна Полосіна та Дмитро Володимирович Олексієнко.
Кожен Учасник володіє часткою у розмірі 50% статутного капіталу Товариства.

2. Інформація щодо членства у аудиторській мережі
У 2019 році ТОВ «Стандарт-аудит» не було членом аудиторської мережі. ТОВ «Стандартаудит» є членом Громадської спілки «Ліга аудиторів України».

3. Опис структури управління аудиторської фірми
Вищим органом управління ТОВ «Стандарт-аудит» є Загальні збори учасників.
Найважливіші рішення щодо діяльності ТОВ «Стандарт-аудит» приймаються учасниками
колегіально.
Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Кількісний склад Дирекції відповідно до
Статуту Товариства складає 3 особи. 27 вересня 2018 року на Загальних зборах учасників
було обрано новий склад Дирекції Товариства, до якої увійшли:
-

Генеральний директор - Полосіна Людмила Миколаївна;
Виконавчий директор - Олексієнко Дмитро Володимирович;
Директор з контролю якості - Юркевич Ірина Володимирівна.

Полосіна Л.М. та Олексієнко Д.В. мають право першого підпису на всіх документах
Товариства.

4. Опис системи внутрішнього контролю якості та твердження органу
управління про її ефективність
Якість аудиторських послуг завжди була основним пріоритетом ТОВ «Стандарт-аудит». В
Товаристві створена та функціонує система внутрішнього контролю якості. Очолює
внутрішній контроль якості Директор з контролю якості - Юркевич Ірина Володимирівна.
Керівництво Товариства підтверджує, що створена в Товаристві система контролю якості
аудиторських послуг є ефективною і забезпечує відповідність наданих клієнтам послуг
вимогам законодавства України та професійних стандартів.

5. Інформацію про дату останньої зовнішньої перевірки системи
контролю якості
ТОВ «Стандарт-аудит» успішно пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості
аудиторських послуг, проведену Аудиторською палатою України, та цим підтвердило
високий рівень якості аудиторських і супутніх послуг, які надає наша фірма. Дата
проведення перевірки 07-08 серпня 2017 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видано ТОВ «Стандарт-аудит» за
рішенням АПУ №349/4 від 28.09.2017р. та є чинним до 31.12.2022р.

6. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким

надавалися послуги з обов’язкового аудиту в 2019 році
ТОВ «Стандарт-аудит» надавало протягом 2019 року послуги з обов’язкового аудиту
наступним підприємствам, що становлять суспільний інтерес:
1. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз»
відповідно до Договору №1194 від 12.02.2019р.;
2. Державне підприємство «Шахта ім. М. С. Сургая» відповідно до Договору №94Т від
18.02.2019р.;
3. Державне підприємство «Первомайськвугілля» відповідно до Договору №57Т/060519 від 22.05.2019р.;
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестбуд Гарант» відповідно до
Договору №1219 від 25.03.2019р.;
5. Приватне акціонерне товариство «Мандарин Плаза» відповідно до Договору №1220
від 25.03.2019р.;
6. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Арсенал Страхування»
відповідно до Договору №1224 від 30.05.2019р.

7. Інформація про практики забезпечення незалежності
Пріоритетом ТОВ «Стандарт-аудит» є незалежність. Товариством розроблені стандарти,
щодо незалежності, дотримання яких є необхідною умовою при прийнятті будь-якого
завдання.
Товариством регулярно проводиться внутрішній огляд дотримання незалежності.

8. Інформація про безперервне навчання аудиторів
Аудитори Товариство постійно підвищують свою кваліфікацію.
Для підтримання безперервного навчання Товариством проводить та підтримує наступні
заходи:
-

Щомісячні семінари за участю провідних спеціалістів з різних напрямків;
Профільні конференції (внутрішні та міжнародні);
Вебінари, круглі столи, семінари та інші заходи.

Працівники ТОВ «Стандарт-аудит» мають постійний доступ до навчальних матеріалів
Товариства.

9. Відомості щодо принципів оплати праці ключових партнерів
Принципи оплати праці ключових партнерів в 2019 році не змінювались. Ключові
партнери Товариства отримують оплату відповідно до Статуту Товариства та його
внутрішніх документів.

10. Опис політики ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів,
залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту
Ротація ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до виконання завдання з
аудиту здійснюється не рідше ніж один раз на чотири роки.

11. Додаткова інформація
У відповідності до вимог Закону України ««Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» надаємо інформацію:
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

Вид доходу

Сума, тис. грн.

Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, і
суб’єктів, що належать до групи компаній, материнською
компанією яких є такі підприємства
Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової
звітності інших юридичних осіб
Доходи від надання дозволених неаудиторських послуг
підприємствам, що становлять суспільний інтерес
Доходи від надання неаудиторських послуг іншим юридичним
особам
Огляд проміжної фінансової звітності
Доходи від надання послуг з ініціативного аудиту фінансової
звітності інших юридичних осіб
Супутні послуги

679,0

999,6
312,5
140,0
129,0
658,0

12. Інформація про пов’язаних осіб суб’єкта аудиторської діяльності
Пов’язаними особами у розумінні Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» з ТОВ «Стандарт-аудит» є:
-

-

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ЕКСПЕРТ», код за
ЄДРПОУ 35032701;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Лисичанськаудит», код за ЄДРПОУ
31805993.

