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Організаційно-правова структура та структура 
власності

Структура управління

Команда HLB Ukraine

Суспільна діяльність

Мережа HLB International

Система внутрішнього контролю якості та 
твердження органу управління або наглядового 
органу про її ефективність

Перелік підприємств, що становлять суспільний 
інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового 
аудиту у 2019 році

Основні показники діяльності у 2019 р.

Практика забезпечення незалежності та 
підтвердження проведення внутрішнього огляду 
дотримання незалежності

Безперервне навчання аудиторів

Принципи оплати праці ключових партнерів

Політика ротації ключових партнерів з аудиту та 
аудиторів, залучених до виконання завдання з 
обов’язкового аудиту

Пов’язані особи компанії

Додатки

ЗМІСТ
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«Місія HLB Ukraine – надати підтримку та допомогу своїм 
клієнтам з метою ефективного використання переваг для 

зростання бізнесу.

Наш гнучкий підхід та нестандартні рішення забезпечують 
високоякісне обслуговування, орієнтоване на потреби 

клієнтів.

Ми пропонуємо міжнародний досвід та знання, яким можна 
довіряти!»

ВАЛЕРІЙ БОНДАР
Професор, д.е.н.

Використання гнучких бізнес-моделей, які 
дають можливість швидко реагувати на постій-
ні та неминучі зміни у діловому середовищі,  
відстеження інновацій на ринку аудиторських 
послуг, постійне вдосконалення знань, накопи-
чення досвіду як на національному рівні, так і 
на зарубіжному, а також створення сприятли-
вих умов співпраці – запорука успіху та зрос- 
тання довіри до HLB Ukraine.

Але досягнення вершин та прийняття най-
складніших викликів у вирішенні питань 
неможливе без талановитого та професійно- 
го персоналу з різноманітними вміннями. 
Кожен з нашої команди наполегливо працює, 
адже вірить в те, що інвестиції у постійний 
розвиток, підвищення життєвих та професій-
них пріоритетів, розкриття потенціалу – шлях 
до процвітання компанії та взаємовигідної 
співпраці з нашими клієнтами.

Адже наші клієнти – наша гордість та досяг-
нення, і ми робимо все можливе, щоб макси-

мально задовольнити їх потреби і вимоги, 
надати підтримку і допомогу.

Ми щиро вдячні своїм клієнтам, нинішнім та 
майбутнім, за віру в нас, за нашу ефективну та 
успішну співпрацю, за можливість постійно 
вдосконалюватися. Будьте впевнені, ми ніколи 
не зупиняємося, а лише рухаємося вперед 
заради Вас.

Так, наші цілі амбітні, тому ми щодня невтомно 
працюємо та прокладаємо шлях до їх досяг-
нення, слідуючи корпоративним принципам 
надання послуг: компетентність, якість та про-
фесіоналізм.

ЗВЕРНЕННЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (HLB Ukraine) 
успішно та динамічно працює на українському 
ринку аудиторських та консалтингових послуг 
з 1994 року.

ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» є членом міжна-
родної мережі незалежних аудиторських фірм 
HLB International (Лондон, Великобританія). 
Кожна аудиторська фірма мережі відповідає 
певним критеріям якості на національному та 
міжнародному рівнях. 

Право на здійснення аудиторської діяльності 
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» підтверджується 
Свідоцтвом АПУ про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів № 0283 від 
23.02.2001 р. (Додаток 1).

Також ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»:

є членом PCAOB (Public Company 
Accounting Oversight Board) – Ради з конт- 
ролю за обліком і бухгалтерською звітністю 
публічних компаній (Вашингтон, США). 
PCAOB є приватною, неприбутковою кор-
порацією, створеною у 2002 р. для нагляду 
за аудиторами публічних компаній з метою 

захисту інвесторів та громадських інтересів 
шляхом забезпечення інформативності, 
об'єктивності та незалежності аудиторсь-
ких звітів (www.pcaob.com);

відповідає критеріям аудиторських ком-
паній, з якими співпрацює ЄБРР (Євро- 
пейський Банк Реконструкції та Розвитку); 

обмінюється досвідом з Аудиторською 
палатою України, ВПГО «САУ», ГС «ФАУ», 
ФПБАУ;

є рекомендованою Національним агентст- 
вом з питань запобігання корупції ауди- 
торською компанією для проведення 
обов’язкового фінансового аудиту для 
політичних партій;

наказом Міністерства фінансів України від 
14.03.2019 р. № 111 включено до Переліку 
незалежних аудиторів, які пройшли проце-
дуру відбору і можуть залучатися до 
перевірки витрат за проектами в рамках 
спільних операційних програм прикордон-
ного співробітництва Європейського інстру-
менту сусідства 2014-2020.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО КОМПАНІЮ
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ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»
Код ЄДРПОУ 23731031

Генеральний директор
Бондар Валерій Петрович (сертифікат аудитора         
№ 000227 від 17.02.1994 р.).

01011, Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3

+38 044 291 30 10, +38 044 222 60 10 
+38 067 467 17 77, +38 067 465 59 96

www.hlb.com.ua

office@hlb.com.ua

У 2016 р. ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» пройшло зовнішню 
перевірку системи контролю якості аудиторських послуг 
Аудиторською палатою України та отримало Свідоцтво про 
відповідність системи контролю якості № 0618 (Додаток 2).

У 2017 р. компанія пройшла зовнішню перевірку системи  
контролю якості аудиторських послуг HLB International, за 
результатами якої якість виконання та документального 
оформлення завдань з аудиту і внутрішня система контролю 
якості підтверджена шляхом присвоєння 2-го рівня якості 
(вищого для компаній мережі).

Реєстраційні дані компанії:

ЗОВНІШНІ ПЕРЕВІРКИ 
СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
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ОЦІНОЧНІ
Оцінка при переході 

на МСФЗ
Оцінка всіх видів майна
Проведення експертиз

ЮРИДИЧНІ
Антикорупційний аудит
Реєстрація підприємств

Супровід угод та 
судових процесів 

DUE DILIGENCE
Фінансовий та податковий

Юридичний
Технічний 

HR (кадровий)

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ
Бізнес-консультування

Надання звіту про управління
Навчання з МСФЗ

ПОДАТКОВІ
Трансфертне ціноутворення
Аналіз податкових ризиків

Перевірка ведення 
бухгалтерського обліку

АУДИТОРСЬКІ
Обов'язковий/Ініціативний

аудит згідно з П(С)БО/МСФЗ 
Трансформація /
Перехід на МСФЗ

ПОСЛУГИ КОМПАНІЇ
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Громадянка України Бондар Юлія Валеріївна, частка у                   
статутному капіталі якої складає 5,95% (ідентифікаційний 
код – 3040315765, номер реєстрації в Реєстрі – 100093)

Громадянка України Золіна Катерина Василівна, частка у 
статутному капіталі якої складає 10% (ідентифікаційний                  
код – 2920713947, номер реєстрації в Реєстрі – 100123)

Громадянин України Бондар Валерій Петрович, частка у                  
статутному капіталі якого складає 84,05% (ідентифікаційний 
код – 2126903256, номер реєстрації в Реєстрі – 100085)

Учасниками 
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ 

ЮКРЕЙН» 
є фізичні особи:

ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» створене у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю. У 
своїй діяльності компанія керується Законом 
України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність», іншим чинним норма-

тивним законодавством України, актами Ауди-
торської палати України, рішеннями регуля-
торних органів та вимогами Міжнародних стан-
дартів аудиту.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА ТА 
СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ
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Органами управління ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» є:

ВИЩИЙ 
Загальні збори учасників, які складаються із учасників това-
риства або їх представників. Загальні збори учасників 
можуть вирішувати будь-які питання діяльності. 

ВИКОНАВЧИЙ 
Дирекція компанії, яку очолює Генеральний директор, при-
значається Загальними зборами учасників. Дирекція здійс-
нює управління поточною діяльністю компанії. 15.03.2019 р. 
Генеральним директором призначений Бондар Валерій 
Петрович.

ІНШИЙ 
Наглядова рада, яка здійснює перевірку та контроль фінан-
сової діяльності компанії.

Компанія складається з функціональних структурних 
підрозділів – департаментів. Організаційна структура                        
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» наведена у Додатку 3.

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
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Багато компаній мережі HLB присвятили                     
свою діяльність програмам з корпоративної 
соціальної відповідальності, проводячи понад 
17000 годин за волонтерськими роботами.

Як частину цих програм, 7 червня впровадже-
но днем #HLBCommunities, до якого було    
приурочено 50-річчя мережі HLB. У цей день 
лідери компаній мережі були задіяні у різних 
проектах, починаючи від прибирання пляжів   
та донорства крові, закінчуючи наданням без-
коштовної їжі та втіленням освітніх програм.

День #HLBCommunities – частина культури 
мережі HLB, тому HLB Ukraine не залишилася 
осторонь та розпочала волонтерську роботу, 
відвідавши притулок для безпритульних 
тварин. 2600 хвостатих мешканця притулку 
отримали нові іграшки та значний запас корму. 
В майбутньому команда HLB Ukraine планує 
продовжити волонтерство, тому що у світі має 
бути більше хорошого.

СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Команда ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» скла-
дається з досвідчених професіоналів:

▪ аудиторів, сертифікованих АПУ, АССА, 
ІІА, IPFM, CAP; 

▪ фахівців з трансфертного ціноутворення;

▪ експертів та оцінювачів;

▪ економістів та фінансових аналітиків; 
▪ експертів з ризиків; 
▪ IT-експертів; 
▪ податкових юристів.
Детальна інформація про ключових осіб ком-
панії наведена в Додатку 4.

КОМАНДА HLB UKRAINE  
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АЗІЯ
30 КРАЇН
151 ОФІС
8 800+ СПІВРОБІТНИКІВ

АФРИКА ТА БЛИЗЬКИЙ СХІД
51 КРАЇНА
82 ОФІСА
1 500+ СПІВРОБІТНИКІВ

ЄВРОПА
43 КРАЇНИ
402 ОФІСА
11 600+ СПІВРОБІТНИКІВ

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
17 КРАЇН
48 ОФІСІВ
1 800+ СПІВРОБІТНИКІВ

ПІВНІЧНА АМЕРИКА
17 КРАЇН
112 ОФІСІВ
5 500+ СПІВРОБІТНИКІВ

158
КРАЇН

29 363
СПІВРОБІТНИКІВ

795
ОФІСІВ

50 РОКІВ
ДОСВІДУ

HLB International (Лондон, Великобританія) – 
всесвітня мережа професійних аудиторських, 
бухгалтерських та консалтингових компаній, 
яка має історію інновацій та співпраці, призна-
чених допомагати клієнтам зростати у різних 
країнах. 

Згідно з рейтингом ТОР-20 світових аудиторсь-
ких компаній, HLB International знаходиться на 
12 місці в світі та на 7 місці в Європі.

Загальний дохід мережі за 2019 р. склав              
2,93 млрд. доларів США, з них 967,9 млн. 
доларів США – дохід від надання послуг з 
аудиту фінансової звітності.

МЕРЕЖА HLB INTERNATIONAL
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Головний офіс HLB International:
21 Ebury Street, London, 
SW1W 0LD, United Kingdom
T: +44 (0)20 7881 1100
F: +44 (0)20 7881 1109
www.hlb.global

Abu Bakkar
Chief Innovation Officer

Bettina Cassegrain
Technical Director & 

Global Assurance Leader

Lisa Benson
Chief Regional Officer, 

Western Markets

Coco Liu
Chief Regional Officer, 
Asia Pacific & Head of 

Global Business Channels

Corney Versteden
Global Chairman

Marco Donzelli 
CEO

ЛІДЕРИ HLB 
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Використання політики та методики відповідно до МСА та Кодексу 
етики IFAC

Проведення регулярних перевірок контролю якості 

Впровадження стандартів контролю якості відповідно до Міжна-
родних стандартів контролю якості

Члени повинні 
виконувати 
зобов'язання

Форум Фірм (Forum of Firms) – асоціація з 31 міжнародної 
мережі аудиторських фірм, заснована Міжнародною Федера-
цією Бухгалтерів (IFAC) з метою досягнення найвищих стан-
дартів якості в міжнародній практиці. 

HLB International, будучи членом Форуму Фірм, застосовує 
загальноприйняті високоякісні стандарти для підготовки 
фінансової звітності та аудиту на міжнародному рівні.

www.ifac.org/about-ifac/forum-firms

HLB International є членом Forum of Firms.
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Система внутрішнього контролю якості ауди-
торських послуг ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» 
розроблена відповідно до Закону України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту, 
надання впевненості та етики, прийнятих Ауди-
торською палатою України (далі – АПУ) в якості 
Національних стандартів аудиту, насамперед, 
відповідно до Міжнародного стандарту контро-
лю якості 1 (МСКЯ 1) та Кодексу етики про-
фесійних бухгалтерів МФБ (Кодекс етики) та 
Положення з національної практики контролю 
якості аудиторських послуг 1, та згідно з вимо-
гами щодо контролю якості ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ 
ЮКРЕЙН».

Компанія створила таку систему контролю 
якості, яка забезпечує достатній рівень контро-
лю для всіх завдань, насамперед, для завдань 
з обов’язкового аудиту. Необхідність застосу-
вання системи контролю якості для інших ауди-
торських послуг визначається Компанією із 
застосуванням критеріїв, рекомендованих АПУ.

Система контролю якості аудиторських 
послуг складається з таких елементів: 
а)  відповідальність керівництва за організа-

цію контролю якості в Компанії;

б)  етичні вимоги;

в) прийняття завдання та продовження 
співпраці з клієнтом, і виконання спе- 
цифічних завдань;

г)  людські ресурси;

ґ)  виконання завдання;

д) моніторинг.

Персонал Компанії ознайомлений з політикою 
й процедурами контролю якості, застосовува-
ними Компанією. Факт ознайомлення персона-
лом належним чином задокументований. 

Для досягнення розуміння Компанія запрова-
дила постійний процес з навчання та роз’яснен-
ня політики і процедур контролю якості, а також 
здійснює заходи заохочування персоналу діяти 
відповідно до політики та процедур.

Політика та процедури контролю якості вста-
новлюються Компанією для підвищення вну-
трішньої культури й розуміння персоналом 
того, що якість – це головне при наданні ауди-
торських послуг. 

Відповідальність за розробку, організацію, 
впровадження та підтримання ефективного 
функціонування системи контролю якості Ком-
панії несе Керівник Компанії. 

Ділова стратегія Компанії підпорядкована 
головній вимозі – забезпечення високої 
якості аудиторських послуг. 

Для цього Компанія:

а) розподіляє обов’язки між персоналом у 
такий спосіб, щоб комерційні аспекти не 
превалювали над забезпеченням якості 
аудиторських послуг, які надаються;

б) застосовує систему стимулювання, яка 
заохочує персонал забезпечувати якість 
аудиторських послуг;

в) виділяє достатньо ресурсів для впровад-
ження й підтримки системи контролю 
якості.

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА 
ТВЕРДЖЕННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ АБО 
НАГЛЯДОВОГО ОРГАНУ ПРО ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ
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ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» здійснює моніто-
ринг відповідності політики та процедур контро-
лю якості (моніторингу) з метою отримання 
обґрунтованої впевненості, що її політика і про-
цедури щодо системи контролю якості відповід-
ні, адекватні, працюють ефективно й дотриму-
ються на практиці. Моніторинг включає постій-
ний розгляд та оцінку системи контролю якості 
Компанії, а також періодичну перевірку окре-
мих завершених завдань.

Метою моніторингу відповідності політики 
та процедур контролю якості є забезпечен-
ня оцінки:

а) дотримання Компанією професійних 
стандартів, законодавчих та нормативних 
вимог;

б) чи правильно розроблена та ефективно 
впроваджена система контролю якості 
Компанії; 

в) чи правильно застосовуються політика та 
процедури контролю якості персоналом 
Компанії.

Відповідальність за процес моніторингу несе 
Керівник Компанії, який призначає особу, яка 
має достатній відповідний досвід та повнова-
ження здійснювати процес моніторингу. 

Моніторинг розглядає як відповідність політики 
і процедур контролю якості встановленим 
вимогам, так і ефективність роботи системи 
контролю якості.

Моніторинг включає такі аспекти, як:

а) аналіз:

− змін і доповнень до професійних стан-
дартів, законодавчих і нормативних 
вимог, та їх відображення у разі необ-
хідності в політиці й процедурах Ком-
панії;

− письмових підтверджень відповідності 
політики та процедур Компанії щодо 
незалежності;

− постійного професійного розвитку, 
включно з перепідготовкою; 

− рішень щодо прийняття нових клієнтів, 
продовження взаємовідносин з клієн-
тами та прийняття специфічних 
завдань;

б) визначення необхідних коригувальних дій 
та поліпшень, які необхідно внести до 
системи, включно із забезпеченням зво-
ротного зв’язку щодо політики і процедур 
Компанії, які належать до навчання та 
постійного удосконалення професійних 
знань;

в) інформування відповідного персоналу 
Компанії про недоліки, ідентифіковані в 
системі, в рівні розуміння системи або у 
відповідності їй;

г) вживання заходів відповідним персона-
лом Компанії щодо своєчасного впровад-
ження необхідних змін у політику та про-
цедури контролю якості.

Перевірка окремих завершених завдань здійс-
нюються на циклічній основі. Завдання, які 
відбираються для перевірки, включають, як 
мінімум, одне завдання на кожного керівника 
групи із завдання за період, який зазвичай ста-
новить не більше трьох років.

Процес перевірки завершених завдань вклю-
чає відбір окремих завдань, деякі з яких 
можуть бути відібрані без попереднього попе-
редження групи із завдання. Ті, хто перевіряє 
завдання, не входять до складу групи із 
завдання або перевіряють контроль якості 
виконання завдання. 

При визначенні обсягу перевірки Компанія 
бере до уваги обсяг висновків незалежної зов-
нішньої перевірки. 
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При цьому незалежна зовнішня перевірка не 
може замінити власну внутрішню програму 
моніторингу Компанії.

Компанія та аудитори можуть залучати 
кваліфіковану зовнішню особу або іншу фірму 
для виконання перевірки завершених завдань 
та інших процедур моніторингу. 

Компанія оцінює вплив недоліків, виявле-
них в результаті моніторингу, та визначає, 
чи є вони:
а) окремими випадками, які не свідчать про 

те, що система контролю якості Компанії 
є невідповідною; 

б) системними або іншими важливими 
недоліками, що повторюються, які потре-
бують термінових коригувальних дій.

Компанії інформує відповідних керівників груп 
із завдання та інший відповідний персонал про 
недоліки, виявлені в результаті моніторингу, та 
надає рекомендації щодо відповідних коригу-
вальних дій.

Якщо результати процедур моніторингу вказу-
ють на те, що висновок (звіт) може виявитися 
невідповідним умовам завдання або що під 
час виконання завдання деякі процедури не 
були виконані, Компанія зобов’язана визначи-
ти, які подальші дії необхідні для досягнення 
відповідності професійним стандартам та 
законодавчим і нормативним вимогам. Вона 
має також розглянути питання про отримання 
юридичної допомоги.

Мінімум раз на рік Компанія ознайомлює з 
результатами моніторингу системи контролю 
якості керівників груп із завдань та інший 
відповідний персонал Компанії. Подібне 
ознайомлення дасть змогу Компанії та цим 
особам вжити невідкладних відповідних 
заходів у разі необхідності, відповідно до їх 
посад та відповідальності.
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Детальна інформація щодо показників діяльності за видами 
послуг та за розподілом підприємств наведена у Додатку 5.

74 неаудиторські послуги, які не охоплюються Міжнародними 
стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, на суму 5 504,8 тис. грн.

4 супутні послуги на суму 421,9 тис. грн.

113 завдань з надання впевненості на суму 13 011,1 тис. грн.

191 завдання 
на суму

18 937,8 тис. грн.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2019 Р.

1. Державна іпотечна установа

2. АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

3. ТДВ «Страхова компанія «Гардіан»

4. ПрАТ «Українська аграрно-страхова ком-
панія»

5. ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Стра-
хування»

6. ПрАТ «Просто-страхування»

7. ПрАТ «Страхові гарантії України»

8. ПрАТ «Вінницький молочний завод 
«Рошен»

9. ПрАТ «Вінницький олійножировий ком-
бінат»

10. ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Украї-
на»

11. АТ «Дніпропетровський стрілочний 
завод»

12. КП «Київський метрополітен»

13. ДП «Запорізьке машинобудівне конструк-
торське бюро «Прогрес» імені академіка 
О.Г. Івченка

14. ДП «Сєвєродонецька теплоелектро-   
централь»

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 
СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, ЯКИМ НАДАВАЛИСЯ ПОСЛУГИ 
З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ У 2019 РОЦІ
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У 2019 р. ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» виконано:



В Компанії впроваджено політику та процеду-
ри, які мають надавати достатню впевненість, 
що сама Компанія, її персонал і, у разі необхід-
ності, інші особи, які підпадають під вимоги 
незалежності (наприклад, експерти, яких 
наймає Компанія), дотримуються незалеж-
ності там, де цього вимагають Кодекс етики та 
стаття 10  Закону України «Про аудит фінансо-
вої звітності та аудиторську діяльність». 
Насамперед, незалежність Компанії, її персо-
налу вимагається у разі виконання завдання з 
надання впевненості.

Така політика та процедури надають Компанії 
можливість визначати й оцінювати обставини і 
відносини, що створюють загрози незалеж-
ності, та здійснити заходи, які дадуть змогу 
усунути ці загрози або зменшити їх до прий-
нятного рівня за допомогою застережних 
заходів або, якщо це необхідно, шляхом відмо-
ви від виконання завдання.

Характер загроз незалежності та застосованих 
застережних заходів для усунення або змен-
шення їх до прийнятного рівня залежить від 
характеристик конкретного завдання з надан-
ня впевненості, а саме: чи є воно завданням з 
аудиту фінансових звітів чи іншим завданням з 
надання впевненості, а в останньому випадку 
також існує залежність від цілі, інформації з 
предмета завдання та визначених/цільових 
користувачів звіту. У разі виконання завдання  
з аудиту політика та процедури Компанії 
мають забезпечити виконання вимог статті 10 
пункту 4 Закону України «Про аудит фінансо-
вої звітності та аудиторську діяльність» щодо 
заборони проведення аудиту у разі, якщо 
аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його 

ключові партнери з аудиту, його власники 
(засновники, учасники), посадові особи і пра-
цівники та інші особи, залучені до надання 
таких послуг, а також близькі родичі та члени 
сім’ї зазначених осіб: 

а) є власниками фінансових інструментів, 
емітованих юридичною особою, фінансо-
ва звітність якої підлягає перевірці, або 
юридичної особи, пов’язаною з такою 
юридичною особою спільною власністю, 
контролем та управлінням, крім тих, що 
належать такій юридичній особі опосе-
редковано через інститути спільного ін- 
вестування;

б) беруть участь в операціях з фінансовими 
інструментами, емітованими, гарантова-
ними або іншим чином підтримуваними 
юридичною особою, фінансова звітність 
якої підлягає перевірці, крім операцій в 
межах ІСІ;

в) перебували протягом періодів, зазначе-
них у частині першій цієї статті, у трудо-
вих, договірних або інших відносинах з 
юридичною особою, фінансова звітність 
якої підлягає перевірці, що можуть 
призвести до конфлікту інтересів.

Політика та процедури Компанії щодо неза-
лежності розроблені з урахуванням прикладів, 
наведених у розділі 290 Кодексу етики, в яких 
докладно розглянуто загрози незалежності та 
відповідні застережні заходи для конкретних 
ситуацій. 

Проте, наведені приклади не слід сприймати 
як вичерпний перелік усіх обставин, що ство-
рюють загрози незалежності. 

ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО 
ОГЛЯДУ ДОТРИМАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

17

Звіт про прозорість   2019



Політика та процедури Компанії, насамперед, 
мають враховувати конкретні обставини її 
діяльності. Зокрема, Компанія забезпечує 
виконання наступного:

а) ознайомлення свого персоналу і у разі 
необхідності інших осіб, які підпадають 
під вимоги незалежності, з вимогами до 
незалежності; 

б) надання доступу персоналу Компанії до 
професійних стандартів, Кодексу етики, а 
також професійної літератури; 

в) здійснення моніторингу неоплачених 
клієнтами рахунків за надані аудиторські 
послуги для уточнення, чи не вплинуть 
які-небудь неоплачені суми на незалеж-
ність Компанії;

г) здійснення моніторингу виручки за ауди-
торські послуги від десяти найбільших 
клієнтів для уточнення, чи не перевищує 
сума виручки, отримана від будь-якого з 
них 10%-го обсягу аудиторських послуг за 
рік; 

ґ) не здійснювати і заборонити персоналу:

- брати участь у процесі прийняття 
клієнтом з надання впевненості 
будь-яких рішень (за винятком надан-
ня консультативних послуг);

- надавати висновки щодо оцінки 
будь-яких результатів, в отриманні 
яких брала участь Компанія або її пер-
сонал;

- надавати послуги, що безпосередньо 
впливають на предмет завдання, яке 
виконує Компанія;

- надавати професійні послуги, в яких 
винагорода залежить від отриманих 
даних або результатів цих послуг;

- отримувати подарунки або преферен-
ції від клієнта з надання впевненості, 
якому надаються аудиторські послуги, 

крім випадків, коли цінність таких пода-
рунків або преференції є вочевидь 
незначними;

- вступати із суб’єктом господарювання, 
якому надаються аудиторські послуги, 
або з одним із його керівників, дирек-
торів або власників, що володіють 
більш ніж 20% корпоративних прав, в 
угоду про купівлю-продаж корпоратив-
них прав, заснування товариства, ство-
рення підприємства тощо;

- інформувати персонал про клієнтів, з 
якими слід дотримуватися політики 
незалежності особливо ретельно;

- періодично, не менш як один раз на сім 
років здійснювати ротацію керівника 
групи з завдання з надання впевне-
ності; 

- отримувати підтвердження незалеж-
ності іншої фірми, яка виконує частину 
завдання з надання впевненості, у тих 
випадках, коли Компанія виступає 
головним аудитором.

Політика та процедури Компанії щодо неза-
лежності передбачають:

а) надання Компанії керівниками групи із 
завдання відповідної інформації щодо 
завдання та клієнтів з надання впевне-
ності включно з обсягом послуг, що дасть 
змогу Компанії оцінити вплив, якщо він є, 
на вимоги до незалежності;

б) інформування персоналом керівництва 
Компанії про обставини та зв’язки, які 
можуть створювати загрозу незалеж-
ності, що дасть змогу вжити відповідних 
заходів;

в) збір та передавання важливої інфор- 
мації відповідному персоналу для того, 
щоб:
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- Компанія та  персонал мали змогу 
визначити, чи відповідають вони вимо-
гам незалежності;

- Компанія мала змогу вести та коригу-
вати свою документацію щодо неза-
лежності; 

- Компанія мала змогу здійснювати 
відповідні заходи щодо ідентифікова-
них загроз незалежності.

Компанія впроваджує політику та процедури, 
які дадуть їй достатню впевненість, що Ком-
панії буде повідомлено про порушення вимог 
до незалежності та вона зможе вжити відповід-
них заходів для вирішення таких ситуацій. Для 
цього:

а) всі співробітники Компанії, незалежність 
яких вимагається Кодексом етики, 
зобов’язані невідкладно інформувати 
Компанію про порушення незалежності, 
про які їм стало відомо;

б) керівник Компанії зобов’язаний негайно 
повідомити про виявлені порушення 
політики та процедур керівника із завдан-
ня, який разом з Керівником Компанії 

зобов’язаний розглянути таке порушення 
та довести до відома іншого відповідного 
персоналу Компанії та інших осіб, неза-
лежність яких вимагається Кодексом 
етики, які зобов’язані вжити відповідних 
заходів; 

в) особи, зазначені в пункті (б), мають 
негайно повідомити Компанію щодо    
здійснених ними заходів для розв’язання 
проблеми, що надасть Компанії змогу 
визначити необхідність подальших дій.

Щонайменше раз на рік Компанія отримує від 
усього персоналу, незалежність якого вима-
гається Кодексом етики та Законом України 
«Про аудит фінансової звітності та аудиторсь-
ку діяльність», письмове підтвердження 
дотримання своєї політики та процедур щодо 
незалежності.
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Порядок підготовки персоналу та проведення 
внутріфірмових навчань у ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ 
ЮКРЕЙН» розроблений відповідно до Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність».

Компанія впроваджує таку політику та проце-
дури, які б надали їй обґрунтовану впевненість 
у тому, що вона має достатньо персоналу, здіб-
ності, компетентність та відданість етичним 
принципам якого дають змогу надавати ауди-
торські послуги згідно з професійними стан-
дартами, законодавчими та нормативними 
вимогами, і дають можливість Компанії або 
Керівнику групи із завдання надавати висновки 
(звіти), які відповідають умовам завдання.

Одним із важливих питань такої політики і про-
цедур є визначення рівня кваліфікації, досвіду 
та професіоналізму працівників під час їх 
найму.

Вирішення цих питань дає змогу Компанії 
визначити чисельність і характеристики осіб, 
які необхідні їй для надання аудиторських 
послуг. Процес наймання включає процедури, 
які допомагають Компанії відібрати осіб, які 
відзначаються чесністю, порядністю та здатні 
до підвищення знань та компетентності до 
рівня, потрібного Компанії.

Для наймання кваліфікованого персоналу 
Компанія планує потреби у персоналі, вста-
новлює цілі наймання та кваліфікаційні вимоги 
до осіб, які займаються найманням. Процеду-
ри з наймання персоналу передбачають такі 
заходи:

а) планування потреб Компанії у персоналі 
усіх рівнів та встановлення цілей найму 
щодо чисельності працівників відповідно 
до кількості клієнтів на поточний момент 
та з врахуванням очікуваного зростання 
Компанії та вікової динаміки персоналу;

б) досягнення цілей наймання через визна-
чення:

- джерел потенційних працівників;

- способів встановлення контакту з 
потенційними працівниками;

- способів визначення потенційних пра-
цівників;

- способів зацікавлення працівників та 
інформування їх про Компанію;

- способів оцінювання та відбирання 
потенційних працівників з метою про-
позиції працевлаштування;

в) інформування осіб, які займаються най-
манням, про кадрові потреби, цілі най-
мання й підвищення їх відповідальності 
за прийняття рішень із наймання;

г) спостереження за ефективністю проце-
дур наймання з метою визначення дотри-
мання політики і процедур наймання 
кваліфікованого персоналу;

д) інформування кандидатів та новий пер-
сонал про політику й процедури Компанії 
щодо питання наймання.

Для забезпечення ефективності процедур най-
мання Компанією встановлено кваліфікаційні 
вимоги та розроблено рекомендації для оціню-
вання потенційних працівників на кожному 
кваліфікаційному рівні, зокрема:

а) визначити якості, якими мають володіти 
кандидати (наприклад, інтелект, поряд-
ність, чесність, мотивація та здібності до 
професії);

б) визначити професійні досягнення і 
досвід, бажані для початкового рівня та 
для досвідченого персоналу (наприклад, 
освіта, особисті досягнення, досвід 
роботи, особисті інтереси);

БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ АУДИТОРІВ
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в) розробити рекомендації для наймання в 
таких випадках:

- наймання родичів працівників або 
родичів клієнтів;

- повторне наймання осіб, які працюва-
ли в Компанії раніше;

- наймання співробітників клієнтів;

- отримати біографії та документи на 
підтвердження кваліфікації кандидатів 
у відповідній формі (наприклад, 
резюме, заяви про прийом на                 
роботу, співбесіди, документи про 
освіту, особисті рекомендації, реко-
мендації від попередніх роботодав- 
ців);

- оцінити кваліфікацію нових праців-
ників, включаючи прийнятих незвичай-
ним шляхом (наприклад, через злиття 
або придбання фірм), щоб визначити, 
чи відповідають вони вимогам Ком-
панії. 

Основними видами навчань у 2019 р. в 
Компанії були:
а) систематичне самостійне навчання 

(самоосвіта), в тому числі навчання за 
програмами CAP, CIPA, DIPIFR за бажан-
ням працівників;

б) тематичні зовнішні та внутрішні семінари, 
консультації, лекції, практичні заняття, 
тренінги;

в) залучення до роботи в робочих                     
групах;

г) участь в конференціях із залученням 
представників інших фірм або представ-
ників органів виконавчої влади                         
(МДЗ (ДПСУ), НКЦПФР, НКРРФП, НБУ 
тощо) для вивчення проблемних або    
важливих питань, що належать до їх ком-
петенції.

Організацію підготовки та проведення внутріш-
ніх навчань персоналу ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ 
ЮКРЕЙН» забезпечує її Керівник.

З метою забезпечення організації навчання 
керівник щорічно до 15 січня розробляє на 
основі пропозицій персоналу орієнтовні плани 
зовнішнього та внутрішнього навчань ауди-
торів на рік та ознайомлює з ним персонал 
Компанії.

Навчання проводиться у міру потреби, але не 
рідше одного разу на місяць.

З метою забезпечення постійно високого 
рівня компетентності персоналу Компа- 
нія:
а) надає персоналу інформацію про поточні 

зміни в професійних стандартах шляхом 
забезпечення спеціальною літературою з 
нововведеннями та матеріалами, які ста-
новлять загальний інтерес;

б) доводить до відома персоналу інформа-
цію та законодавчі вимоги з конкретних 
питань, наприклад, податкового законо-
давства, бухгалтерського обліку та 
аудиту;

в) організовує власні внутрішньо фірмові 
навчальні семінари та розробляє для них 
методичні матеріали, здійснює підбір і 
підготовку викладачів.
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У 2019 році у ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»: 
- 3 працівники закінчили навчання за рівнями F1 – F9 

ACCA; 

- 1 працівник отримав Диплом з Міжнародної Фінансової 
Звітності (DipIFR); 

- 3 працівники отримали Сертифікат Спілки податкових 
консультантів, яким присвоєна кваліфікація консультан-
та з податків і зборів; 

- 1 працівник отримав сертифікат СІА та успішно склав                    
4 іспити САР/СІРА за рівнями «податки», «право», 
«управлінський облік 1», «фінансовий облік 1».

Станом на 31.12.2019 р. у ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»:
- 17 працівників мають сертифікат аудитора України;

- 9 працівників мають Диплом з Міжнародної Фінансової 
Звітності (DipIFR); 

- 15 працівників мають сертифікат внутрішнього ауди- 
тора;

- 3 працівники мають Дипломи за рівнями F1 – F9 ACCA.
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Система оцінки результатів діяльності засто-
совується до всіх партнерів. У випадку оцінки 
партнерів з аудиту розглядаються критерії 
якості аудиту за попередній рік, а також цілі з 
якості на наступний рік. 

Преміювання працівників здійснюється 
відповідно до їх особистого вкладу в загальні 
результати праці за підсумками роботи та про-
порційно відпрацьованого часу за місяць.

В окремих випадках за виконання особливо 
важливої роботи або з нагоди ювілейних та 
святкових дат працівникам може бути випла-
чена одноразова премія або інші заохочуваль-
ні відзнаки, нагороди, подяки.

Преміювання аудиторів та інших працівників 
здійснюється за результатами виконання 
завдань з обов’язкового аудиту.

Преміювання аудиторів та інших працівників 
здійснюється за умови дотримання якості 
наданих послуг, своєчасного виконання 
завдання з обов’язкового аудиту.

Премії нараховуються за фактично відпрацьо-
ваний робочий час.

Премії виплачуються в грошовій формі у 
відсотках від 1% до 10% до посадового окладу 
конкретного працівника.

Розмір премії визначається розпорядженням 
Генерального директора залежно від особи-
стого трудового внеску працівника в загальні 
результати роботи виконаного завдання з 
обов’язкового аудиту.

Винагорода, отримана суб’єктом аудиторської 
діяльності від юридичної особи за послуги, не 
пов’язані з обов’язковим аудитом фінансової 
звітності, не може будь-яким способом врахо-
вуватися при визначенні обсягу оплати праці 
аудиторам та іншим працівникам, залученим 
до виконання завдання з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності цієї юридичної особи.

ПРИНЦИПИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
КЛЮЧОВИХ ПАРТНЕРІВ
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ВАЛЕРІЙ БОНДАР
Генеральний директор
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»

Пов’язаними особами ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» є:

Засновник 
Генеральний директор Бондар Валерій Петрович

Засновник Бондар Юлія Валеріївна - дочка Бондаря В.П.

ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ КОМПАНІЇ

Періодично, не менш як один раз на сім років здійснюється 
ротація керівника групи з завдання з надання впевненості.

Фахівці, які здійснюють постійний моніторинг замовника, його 
консультування або керують (куратори) послугами з аутсор-
сингу, підлягають ротації (один раз на 3 роки) з наступним 
призначенням на цей об’єкт через 2 роки поспіль. 

У разі неможливості ротації фахівців, один раз на два роки 
здійснюється незалежна перевірка роботи персоналу з 
надання замовникові аудиторських послуг відповідальним за 
контроль якості або залученим незалежним експертом.

ПОЛІТИКА РОТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ 
ПАРТНЕРІВ З АУДИТУ ТА АУДИТОРІВ, 
ЗАЛУЧЕНИХ ДО ВИКОНАННЯ 
ЗАВДАННЯ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО 
АУДИТУ
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СВІДОЦТВА ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»

ДОДАТКИ
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Експерт з ризиків, Due Diligence, SWOT- і PEST-аналізу. Досвід у сфері аудиту більше 10 років. 
Автор 15 публікацій та співавтор 3-х посібників, професійний перекладач з англійської мови. 
Має сертифікат аудитора серії А; свідоцтво оцінювача ФДМУ.

Бондар Юлія Валеріївна
Партнер, Директор з розвитку бізнесу

Професійний аудитор, спеціаліст з П(С)БО, МСФЗ, консолідації та трансформації фінансової 
звітності міжнародних компаній, концернів. Експерт з Due Diligence. Досвід роботи в сфері аудиту 
та бухгалтерського обліку понад 20 років. 
Має сертифікат аудитора серії А; Диплом АССА DipIFR.

Золіна Катерина Василівна
Партнер, Заступник генерального 
директора HLB Ukraine

Професійний аудитор, бухгалтер з успішним 40-річним досвідом в сфері аудиту, бухгалтерського 
обліку, судових експертиз та оціночної діяльності. Експерт з ризиків, Due Diligence, SWOT-, 
PEST-аналізу. Автор понад 95 наукових робіт і 10 підручників, 25 інновацій і методик.
Має сертифікат аудитора серії А; Диплом АССА: F1 - F9; свідоцтва судового експерта МЮУ та 
оцінювача ФДМУ; свідоцтво з МСФЗ Університету м. Брюгге.

Бондар Валерій Петрович
Професор, д.е.н.
Генеральний директор HLB Ukraine
Член Ради АПУ
Президент ВПГО «Спілка аудиторів 
України»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛЮЧОВИХ ОСІБ 4
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Всього надано послуг 
Завдання з надання впевненості всього, в тому числі:
Обов'язкові завдання з надання впевненості всього, в тому числі:
аудит фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності
огляд історичної фінансової звітності та проміжної фінансової інформації
завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації

Ініціативні завдання з надання впевненості всього, в тому числі:
аудит фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності
огляд історичної фінансової звітності та проміжної фінансової інформації
завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації

Супутні послуги
Неаудиторські послуги, які не охоплюються Міжнародними стандартами 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг 

Вартість 
послуг 

(тис. грн.)

Кількість вико-
наних завдань 

(наданих звітів)

СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА

6 191,3
5 513,2
4 748,4
4 385,0
356,7

6,7

764,8
764,8

-

-

200,0

478,1

41
36
33
25
6

2

3
3
-

-

1

4

Всього надано послуг 
Завдання з надання впевненості всього, в тому числі:
Обов'язкові завдання з надання впевненості всього, в тому числі:
аудит фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності
огляд історичної фінансової звітності та проміжної фінансової інформації
завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації

Ініціативні завдання з надання впевненості всього, в тому числі:
аудит фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності
огляд історичної фінансової звітності та проміжної фінансової інформації
завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації

Супутні послуги
Неаудиторські послуги, які не охоплюються Міжнародними стандартами 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг 

Вартість 
послуг 

(тис. грн.)

Кількість вико-
наних завдань 

(наданих звітів)

ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ



2 111,2
428,5
87,5
87,5

-

-

341,0
30,0

-

311,0

59,4

1 623,3

25
9
2
2
-

-

7
1
-

6

1
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Всього надано послуг 
Завдання з надання впевненості всього, в тому числі:
Обов'язкові завдання з надання впевненості всього, в тому числі:
аудит фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності
огляд історичної фінансової звітності та проміжної фінансової інформації
завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації

Ініціативні завдання з надання впевненості всього, в тому числі:
аудит фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності
огляд історичної фінансової звітності та проміжної фінансової інформації
завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації

Супутні послуги
Неаудиторські послуги, які не охоплюються Міжнародними стандартами 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг 

Вартість 
послуг 

(тис. грн.)

Кількість вико-
наних завдань 

(наданих звітів)

ІНШІ ПІДПРИЄМСТВА

6 508,5
3 869,2

54,2
41,7
12,5

-

3 815,0
3 222,4
542,6

50,0

162,5

2 476,8

84
40
2
1
1

-

38
31
6

1

2
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Всього надано послуг 
Завдання з надання впевненості всього, в тому числі:
Обов'язкові завдання з надання впевненості всього, в тому числі:
аудит фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності
огляд історичної фінансової звітності та проміжної фінансової інформації
завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації

Ініціативні завдання з надання впевненості всього, в тому числі:
аудит фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності
огляд історичної фінансової звітності та проміжної фінансової інформації
завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації

Супутні послуги
Неаудиторські послуги, які не охоплюються Міжнародними стандартами 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг 

Вартість 
послуг 

(тис. грн.)

Кількість вико-
наних завдань 

(наданих звітів)

МАЛІ ТА МІКРОПІДПРИЄМСТВА
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