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Про нас 

ТОВ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС» (далі – Товариство) 
створене групою аудиторів-практиків, які за період своєї діяльності 

здійснювали аудиторські перевірки щодо підтвердження фінансової 
звітності підприємств та компаній  за Національними та Міжнародними 

стандартами фінансової звітності, проводили роботу по трансформації 
фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності, 

займались розробкою та впровадженням систем внутрішнього контролю, 
оптимізацією оподаткування, виконували спеціальні перевірки за 

дорученням акціонерів та надавали інші супутні послуги. 

Наша політика якості та  процедури  контролю забезпечують надання  

аудиторських послуг згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту та 

професійної етики. 

 

Організаційно-правова структура та структура власності 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС». 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31984899. 

Дата та місце реєстрації: 30.04.2002 рік, Шевченківська районна в місті 
Києві державна адміністрація. 

Місцезнаходження: 04053, місто Київ, вулиця Артема, будинок 37-41, 3-й 
поверх. 

Загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників: 10 осіб. 

Станом на 31.12.2018 року єдиний учасник Товариства - Домащенко 

Світлана Миколаївна, що володіє 100% статутного капіталу. 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 

2936 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України від 30.05.2002 

року № 110, термін дії: до 31.03.2022 року.  

 

Структура управління 

Вищим органом управління ТОВ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС» 

є Загальні Збори Учасників; 

Виконавчим органом управління є Генеральний директор. Генеральним 

директором, який водночас є керуючим партнером ТОВ «АУДИТОРСЬКИЙ 
ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС» призначено Домащенко Світлану Миколаївну. 

 

Система внутрішнього контролю якості та твердження про її 

ефективність  

Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Кодексу етики 

професійних бухгалтерів,  Положення з національної практики контролю 

якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими Фірмами та 
аудиторами системи контролю», що затверджене рішенням Аудиторської 

палати України № 182/4  від  27.09.2007 року ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-
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ПЛЮС» розроблено та впроваджено Положення з контролю якості 
аудиторських послуг (далі – Положення). 

Метою даного Положення є встановлення, підтримка та введення в дію 
такої системи контролю якості, яка б надала обґрунтовану впевненість, що 

саме Товариство та його персонал дотримуються вимог МСКЯ 1 «Контроль 
якості для Фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а 

також інші завдання з надання впевненості, і супутніх послуг», діють у 
відповідності до професійних стандартів, регуляторних та законодавчих 

вимог, а звіти, що надаються Товариством, або партнерами по завданню 
відповідають обставинам. 

Завдання Положення є: 

 Визначення відповідальності керівництва за якість аудиту; 

 Дотримання відповідних етичних вимог; 

 Прийняття та продовження співпраці з клієнтом, та виконання 
конкретних завдань; 

 Визначення вимог до персоналу; 

 Виконання завдання; 

 Моніторинг; 

 Визначення переліку та змісту документації по системі якості;  

 Вимоги даного Положення є обов’язковими до виконання персоналом 
при виконанні завдань з аудиту, огляду, надання супутніх послуг. 

Управлінський персонал Товариства вважає, що запроваджена ним система 

контролю якості аудиторських послуг є ефективною і забезпечує 
відповідність наданих клієнтам послуг вимогам законодавства України та 

професійних стандартів. 

 

Зовнішня перевірка системи контролю якості  

ТОВ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС» відповідає вимогам до 

внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та  обов’язкового аудиту 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та 

включене до відповідних Розділів «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» 

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане за рішенням 

АПУ № 365/5 від 20.09.2018 року; 

 

Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким 
надавалися послуги з обов’язкового аудиту в попередньому 

фінансовому році 

У попередньому фінансовому році підприємствам, що становлять 

суспільний інтерес не надавалися послуги з обов’язкового аудиту 
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Інформація про практику забезпечення незалежності, а також 
підтвердження проведення внутрішнього огляду дотримання 

незалежності 

ТОВ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС», його персонал та, якщо це 

необхідно, інші особи, на яких поширюються вимоги незалежності 

дотримуються незалежності там, де це вимагається відповідними вимогами 

етики що передбачає: 

 ознайомлення свого персоналу та, при потребі, інших осіб, з 

вимогами до незалежності; 
 ідентифікацію та оцінку обставин та відносин, що створюють загрози 

незалежності, та здійснення відповідних дій, які дозволять ліквідувати 
цю загрозу або зменшити її до прийнятного рівня за допомогою 

запобіжних заходів, або, якщо це є прийнятним, відмовитись від 
виконання завдання, якщо відмова не суперечить застосовним 

законодавчим та нормативним актам. 

Дотримання вимог незалежності вимагає: 

 надання партнерами з завдань відповідної інформації щодо завдань 

та клієнтів, включно з обсягом послуг, що дозволить Товариству 
оцінити загальний вплив, якщо він є, на вимоги незалежності; 

 негайного повідомлення персоналом про обставини та зв’язки, що 
створюють загрози незалежності, що дозволить прийняти відповідні 

заходи;  
 накопичення та надання важливої інформації відповідному персоналу 

для того, щоб вони могли легко визначити, чи відповідають вони 

вимогам незалежності; 
 ведення та оновлення документації Товариством щодо незалежності 

та здійснення відповідних  заходів щодо ідентифікованих загроз 
незалежності, якщо вони не на прийнятному рівні. 

Як мінімум раз на рік Товариство отримує письмове підтвердження 

дотримання політики та процедур щодо незалежності від всього персоналу, 

який повинен бути незалежним відповідно до вимог етики. 

 

Інформація про безперервне навчання аудиторів 

Наші аудитори мають достатній досвід та знання, що забезпечують  

надання аудиторських послуг високої якості.  Аудитори   мають  

сертифікати Аудиторської палати України, свідоцтва та сертифікати, що 

підтверджують знання Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

При необхідності співпрацюємо з іншими аудиторськими фірмами та (або) 

залучаємо позаштатних фахівців. 

Працівники заохочуються до отримання нових компетенцій у сферах, 

пов’язаних з професійною діяльністю. Безперервне навчання аудиторів та 
іншого персоналу, залученого до надання аудиторських послуг 

здійснюється через семінари і тренінги. 

 

Принципи оплати праці ключових партнерів 

Система винагороди ключових партнерів з аудиту встановлюється 
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трудовими договорами відповідно з діючою в Товаристві системою оплати 

праці.  

Винагорода ключових партнерів ТОВ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-

ПЛЮС» складається з наступних елементів: 

 щомісячна фіксована заробітна плата; 

 винагорода, яка відображає фінансові результати діяльності кожного 

партнера за рік. 

 

Політика ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, 

залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту 

У відповідності до вимог МСА та ЗУ «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» ТОВ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС» 

забезпечує дотримання політики та процедур ротації ключових партнерів з 
аудиту та аудиторів, залучених до виконання завдання з обов’язкового 

аудиту. Ключові партнери з аудиту, відповідальні за проведення 
обов’язкового аудиту фінансової звітності, припиняють свою участь в 

обов’язковому аудиті фінансової звітності підприємства, що становить 
суспільний інтерес, не пізніше ніж через сім років з дати їх призначення. 

Вони не мають права брати участь у виконанні завдання з обов’язкового 
аудиту цього підприємства протягом наступних трьох років. 

 

Інформація про доходи 

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 за 2018 

рік відсутні. 

Дохід від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності інших 

юридичних осіб за 2018 рік відсутній. 


