
Додаток 1  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО АУДИТОРСЬКИЙ КОМІТЕТ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРОЛІЯ» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Аудиторського комітету 

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРОЛІЯ» (далі – «Комітет») з обрання 

суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРОЛІЯ» (далі – «Товариство») 

згідно з Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності». 

Комітет є консультативним органом Товариства.   

1.2. Основними завданнями Комітету є: 

1) інформування Загальних Зборів Учасників Товариства про результати обов’язкового 

аудиту фінансової звітності; 

2) моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і 

пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації; 

3) оцінка ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту 

відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) 

та управління ризиками Товариства; 

4) моніторинг виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності; 

5) оцінка незалежності суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з 

обов’язкового аудиту; 

6) проведення прозорого конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності та 

обґрунтування рекомендацій за його результатами. 

1.3. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України, Законом України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності», іншими нормативно-правовими 

актами з питань, що належать до компетенції Комітету, наказами директора Товариства 

та цим Положенням. 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ 

2.1. Комітет відповідно до покладених на нього основних завдань уповноважений: 

1) аналізувати та оцінювати надійність і результативність діючої системи 

внутрішнього контролю  та управління ризиками Товариства; 
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2) здійснювати оцінку методів бухгалтерського обліку та будь-яких змін, які 

планується впровадити та які матимуть значний вплив на фінансову звітність; 

3) оцінювати конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за 

встановленими критеріями відбору; 

4) складати протокол про висновки процедури відбору; 

5) представляти обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта аудиторської 

діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які 

мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської 

діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності; 

6) узгоджувати заходи, що вживатимуться суб’єктом аудиторської діяльності, який 

надає Товариству послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, для 

зменшення ризиків щодо настання загрози незалежності суб’єкта аудиторської 

діяльності, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які залучаються до виконання 

відповідного завдання; 

7) здійснювати моніторинг виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності; 

8) інформувати Загальні Збори Учасників Товариства про результати обов’язкового 

аудиту фінансової звітності. 

 

3. СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОМІТЕТУ 

3.1. Комітет складається не менше ніж з трьох осіб (з урахуванням голови Комітету). 

Більшість членів Комітету не повинні бути пов’язані з Товариством. 

3.2. До складу Комітету входять голова та члени Комітету. Персональний склад Комітету 

затверджується наказом Товариства. 

3.3. До складу Комітету не можуть входити посадові особи органів управління Товариства. 

3.4. Щонайменше один член Комітету повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського 

обліку та/або аудиту. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТУ 

4.1. Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які скликаються головою 

Комітету. 

4.2. Засідання Комітету вважаються правомочними за умови присутності на них не менше 

половини членів Комітету. 

4.3. Рішення Комітету приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів 

його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є 

голос голови Комітету. 

Узагальнені пропозиції та рекомендації щодо обрання щонайменше двох суб’єктів 

аудиторської діяльності приймаються Комітетом відкритим голосуванням більшістю 
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голосів присутніх на засіданні членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів, 

вирішальним є голос голови Комітету. 

4.4. Пропозиції, прийняті на засіданні Комітету, оформлюються протоколом, який 

підписують голова та члени Комітету. 

4.5. За результатами конкурсу Комітет складає Звіт про висновки процедури, представляє 

обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської 

діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають 

включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності 

для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності. 

Узагальнені пропозиції підписуються всіма членами Комітету та протягом 5 робочих 

днів подаються на затвердження Загальним Зборам Учасників Товариства. 

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження директором Товариства. 

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом виконавчого органу 

Товариства. 

5.3. Це Положення, Наказ про затвердження персонального складу Комітету, Порядок 

проведення конкурсу публікуються на офіційному веб сайті Товариства за адресою в 

мережі інтернет https://www.ukroliya.com/uk/ в розділі «Новини» як додаток до 

оголошення про прийом конкурсних пропозицій. 

https://www.ukroliya.com/uk/

