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Критерії з відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з 

проведення аудиту консолідованої фінансової звітності  

ПАТ «Аграрний фонд» за 2018 рік 

1. Суб’єкт аудиторської діяльності включений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності. 
2. Загальна сума винагороди, отримана від ПАТ «Аграрний фонд» за кожен з останніх трьох 

років поспіль не перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким 

суб'єктом аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності. 

3. Суб’єкт аудиторської діяльності не має обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг 

(виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не може перевищувати 10 років). 

4. 3а основним місцем роботи в суб’єкта аудиторської діяльності має працювати не менш як 

100 працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах 

повної зайнятості та з якими укладений трудовий договір. 

При цьому не менш як п’ять працівників повинні мати сертифікат, що визначає їх 

кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України, та не менш як 

15 працівників повинні мати принаймні один документ, що засвідчує проходження повної програми 

сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), 

а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), Американським інститутом 

сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA), Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу 

(ICAEW). 

5. Суб’єкт аудиторської діяльності не надавав ПАТ «Аграрний фонд» безпосередньо або 

опосередковано неаудиторські послуги щодо:  

складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і платежів, представництва 

юридичних осіб у спорах із зазначених питань; 

консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень; 

ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; 

розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також 

інформаційних технологій у фінансовій сфері; 

надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення 

господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у 

суді; 

кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та 
фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає 

за складання фінансової звітності; 

послуги з оцінки; 

послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою 

інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема 

проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів- підтверджень у 

зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб. 

6. Наявність у суб’єкта аудиторської діяльності (або в єдиної мережі суб’єктів аудиторської 

діяльності, у тому числі за межами України, до якої входить даний суб’єкт аудиторської діяльності) 

досвіду надання аудиторських послуг суб’єктам господарювання відповідної галузі, зокрема 

здійснення не менше двох завдань з аудиту або інших аудиторських послуг для суб’єктів 

господарювання відповідної галузі протягом останніх трьох років. 

7. Щорічний дохід суб’єкта аудиторської діяльності протягом останніх трьох років становить 

не менш як 30 млн. гривень. 

8. Наявність у суб’єкта аудиторської діяльності договору страхування відповідальності перед 

третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку із провадженням професійної 

діяльності на суму не менш як 50 млн. гривень). При цьому договір страхування повинен діяти 

протягом усього періоду надання аудиторських послуг. 


	ЗАТВЕРДЖУЮ
	Голова робочої групи з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з проведення аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ «Аграрний фонд» за 2018 рік
	_________________О.С. Швець

