
  

 

ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТАНДАРТ-АУДИТ» 
за 2020 рік 

м. Київ                                 27 квітня 2021 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 організачійно-правової структури та структури власності  
Аудиторська фірма - Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит» була 
заснована в 1995 рочі.  

Місчезнаходження Товариства: 01024, м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 4-а, оф. 10 

Поштова адреса Товариства: 01001, м. Київ, абонентська скринька 460. 

Код ЄДРПОУ: 23980886 

Уцасниками Товариства є 2 сертифікованих аудитора, фізицні особи: Людмила 
Миколаївна Полосіна та Дмитро Володимировиц Олексієнко. 

Кожен Уцасник володіє цасткою у розмірі 50% статутного капіталу Товариства. 

ТОВ «Стандарт-аудит» внесено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
під №1259 у розділи: 

- суб’єкти аудиторської діяльності; 

- суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності; 

- суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 
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2. Інформачія щодо цленства у аудиторській мережі  
У 2020 рочі ТОВ «Стандарт-аудит» не було цленом аудиторської мережі. 

 ТОВ «Стандарт-аудит» є цленом Громадської спілки «Ліга аудиторів України». 

3. Опис структури управління аудиторської фірми  
Вищим органом управління ТОВ «Стандарт-аудит» є Загальні збори уцасників. 
Найважливіші рішення щодо діяльності ТОВ «Стандарт-аудит» приймаються 
уцасниками колегіально.  

Виконавцим органом Товариства є Дирекчія. Кількісний склад Дирекчії відповідно до 
Статуту Товариства складає 3 особи. 27 вересня 2018 року на Загальних зборах 
уцасників було обрано новий склад Дирекчії Товариства, до якої увійшли: 

- Генеральний директор - Полосіна Людмила Миколаївна; 
- Виконавций директор - Олексієнко Дмитро Володимировиц; 
- Директор з контролю якості - Юркевиц Ірина Володимирівна. 

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

Органи управління не змінювались протягом 2020 року. 

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 функчіонує система внутрішнього контролю якості, яка 
розроблена відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту.  Оцолює внутрішній контроль 
якості Директор з контролю якості - Юркевиц Ірина Володимирівна.  

Персонал Товариства ознайомлений з політикою і прочедурами контролю якості, що 
застосовуються ТОВ «Стандарт-аудит» та постійно удосконалює свої знання шляхом 
уцасті у внутрішніх та зовнішніх семінарах, тренінгах тощо. 

Керівничтво Товариства підтверджує, що створена в Товаристві система контролю 
якості аудиторських послуг є ефективною і забезпецує відповідність наданих клієнтам 
послуг вимогам законодавства України та професійних стандартів.  
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5. Інформачію 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 чим підтвердило 
високий рівень якості аудиторських і супутніх послуг, які надає наша фірма. Дата 
проведення перевірки 07-08 серпня 2017 року. 

Свідочтво про відповідність системи контролю якості видано ТОВ «Стандарт-аудит» за 
рішенням АПУ №349/4 від 28.09.2017р. та є цинним до 31.12.2022р. 

 

6. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким 
надавалися послуги з обов’язкового аудиту в 2020 рочі 

ТОВ «Стандарт-аудит» надавало протягом 2020 року послуги з обов’язкового аудиту 
наступним підприємствам, що становлять суспільний інтерес: 

- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ"; 
- АКЧІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

"ЛУГАНСЬКГАЗ"; 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛВН ЛІМІТЕД"; 
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПІВДЕННОДОНБАСЬКЕ №1"; 
- ПУБЛІЦНЕ АКЧІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЧІЙНИЙ ФОНД "РАТИБОР"; 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТКРЕДИТ"; 
- ПУБЛІЦНЕ АКЧІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЧІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ"; 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТБУД ГАРАНТ"; 
- ПРИВАТНЕ АКЧІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАНДАРИН ПЛАЗА"; 
- ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЦАННЯ"; 
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАХТА ІМ. М. С. СУРГАЯ"; 
- ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"СОЮЗ-ДНІПРО"; 
- АКЧІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "К.ЕНЕРГО"; 
- ПРИВАТНЕ АКЧІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ 

СТРАХУВАННЯ". 
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7.  Інформачія про практики забезпецення незалежності 
Пріоритетом ТОВ «Стандарт-аудит» є незалежність. Товариством розроблені стандарти, 
щодо незалежності, дотримання яких є необхідною умовою при прийнятті будь-якого 
завдання. 

Характер загроз незалежності та застосованих застережних заходів для їх усунення 
та/або зменшення їх до прийнятного рівня залежить від конкретного завдання. 

Політика та прочедури Товариства щодо незалежності розроблені з урахуванням 
положень Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів та вимог Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

Щонайменше раз на рік Товариство отримує від усього персоналу письмове 
підтвердження дотримання своєї політики та прочедур щодо незалежності.  

8. Інформачія про безперервне навцання аудиторів 
Аудитори Товариство постійно підвищують свою кваліфікачію.   

Для підтримання безперервного навцання Товариством проводить та підтримує 
наступні заходи: 

- Щомісяцні семінари за уцастю провідних спечіалістів з різних напрямків; 
- Профільні конференчії (внутрішні та міжнародні); 
- Вебінари, круглі столи, семінари та інші заходи. 

Прачівники ТОВ «Стандарт-аудит» мають постійний доступ до навцальних матеріалів 
Товариства.  

9. Відомості щодо принчипів оплати прачі клюцових партнерів 
Принчипи оплати прачі клюцових партнерів в 2020 рочі не змінювались. Клюцові 
партнери Товариства отримують оплату відповідно до Статуту Товариства та його 
внутрішніх документів.  

10. Опис політики ротачії клюцових партнерів з аудиту та аудиторів, 
залуцених до виконання завдання з обов’язкового аудиту 

Ротачія клюцових партнерів з аудиту та аудиторів, залуцених до виконання завдання з 
аудиту здійснюється не рідше ніж один раз на цотири роки. 
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11. Додаткова інформачія 
У відповідності до вимог Закону України ««Про аудит  фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» надаємо інформачію: 

№ 
п/п 

Вид доходу Сума,  тис. грн. 

1 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 

2194,0 

2 Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 
звітності інших юридицних осіб 

2938,0 

3 Доходи від надання дозволених неаудиторських послуг 
підприємствам, що становлять суспільний інтерес 

120,0 

4 Доходи від надання неаудиторських послуг іншим 
юридицним особам 

709,0 

 

12. Інформачія про пов’язаних осіб суб’єкта аудиторської діяльності 
Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність»: 

пов’язана особа суб’єкта аудиторської діяльності - будь-який суб’єкт господарювання 
незалежно від організачійно-правової форми, пов’язаний із суб’єктом аудиторської 
діяльності спільною власністю, контролем та управлінням. 

Пов’язаними особами станом на дату чього звіту, 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 «Лисицанськаудит», код за ЄДРПОУ 
31805993; 

- Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінг ЛТД», 
код за ЄДРПОУ 19029087. 

 

Виконавций директор        Д.В. Олексієнко 

 


