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Протокол JФ9/2021

звIт
KoMiTeTy Наглядовоi ради АТ (ДАК <<Автомобiльнi дороги Украiни>> з

питань аудиту за 2020 piK

I. На засiданнi НаглядоВоi радИ АТ (ДАК <<Автомобiльнi дороги Украiни>,

яке вiдбУлося 18 листопада 2о2о рокУ (протокол лГs 2120) створено KoMiTeT з

питань аудиту НаглядовоТ ради та затверджено Положення про KoMiTeT з питань

аудиту АТ (ДАК <<Автомобiльнi дороги Украiни>.

ПоложеНня прО KoMiTeT з питанЬ аудитУ АТ кЩАК <Автомобiльнi дороги

Украiни> е внутрiШнiм докУментоМ АТ (ДАК кАвтомобiльнi дороги Украiни>

(надалi - Компанiя), який визначае правовий статус, ocHoBHi завдання i функцii
koMiTeTy Наглядовоi ради Компанii, права та обов'язки Голови та членiв

KoMiTeTy, порядок утворення та роботи KoMiTeTy, забезпечення його дiяльностi.

KoMiTeT е консультативно-дорадчим органом, що пiдзвiтний,

пiдконтрольний та пiдпорядкований Наглядовiй радi та забезпечуе ефективне

виконання Наглядовою радою cBoik функцiй. koMiTeT не е органом управлiння
Компанiею.

koMiTeT створюеться за рiшенням Наглядовоi ради та складаеться не

менше нiж з 3 трьох членiв, що обираються Наглядовою радою зi свого складу.

KoMiTeT очолюеться незалежним членом, що Bi повiдае вимогам статгi 56

ЗУ <Про акцiонернi товариства)).

Наглядовою радою сформовано наступний персон€tльний склад KoMiTeTy з

питань аудиту (рiшення Наглядовоi ради Ns2l2020 вiд 18.11.2020 р.):

О Прокопчук Олег Михайлович - Голова KoMiTeTy;

о ершов Дртемiй Михайлович - заступник Голови KoMiTeTy;

о CiMaK Сергiй Васильович - член KoMiTeTy.

СклаД членiв KoMiTeTy з питань аудиту змiн ний рiшенням Наглядовоi

Ради Компанii (протокол вiд |8.|2.2020 р. Nэ5/2020):

О Прокопчук Олег Михайлович - Голова KoMiTeTy;

. Шубенко Олександр Анатолiйович - член KoMiTeTy;

о CiMaK Сергiй Васильович - член KoMiTeTy.



II. Згiдно з Положенням
вiдносяться наступнi питання:

до предмету вiдання KoMiTeTy з питань аудиту

- здiйснення монiторингу цiлiсностi фiнансовоi iнформацiT, що надаеться

компанiею, зокрема перегляд вiдповiдностi та послiдовностi

бухгалтерських методiв, що використовуються Компанiею та юридичними

особами, що перебувають пiд контролем Компанii;
- перегляд не менше одного разу на piK ефективностi здiйснення

внутрiшнього аудиту та систем управлiння ризиками;
- надання рекомендацiй щодо пiдбору, призначення, перепризначення та

звiльнення керiвника Bi дiлу внутрiшнього аудиту та вiддiлу бюджету або

iншого пiдроздiлу, До компетенцii якого н€rлежить питання бюджетування;

- складання проекту бюджету Наглядовоi Ради та подання його на

затвердження;
- надання рекомендацiй Наглядовiй радi щодо пiдбору, прLlзначення,

перепризначення та звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторськот

фiрми) та умов договору з ним;
- контроль незалежностi та об'ективностi зовнiшнього аудитора

(аудиторськоi фiрми) вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю

якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг;

- встанОвленнЯ та застОсування офiцiйного визначення полiтики, видiв

послуг, якi не пiдпягають аудиту та якi виключенi або допустимi пiсля

перевiрки KoMiTeToM або допустимi без рекомендацii KoMiTeTy;

- перегляд ефективностi процесу зовнiшнього аудиту та швидкостi

реаryваннЯ керiвництва на рекомендацiТ, наданi у письмовiй формi
зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою);

- дослiДженнЯ пробпем, щО можутЬ бутИ пiдставою для будь-якого

звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторськоi фiрми), та надання

рекомендацiй щодо будь-яких необхiдних дiй;
- нагляд за ефективнiстю систе контроля, управлiння ризиками,

комплаенсу i внутрiшнього аудитуi
- попереднiй вiдбiр оцiнювача (оцiнювачiв) майна Компанii i iT дочiрнiх

пiдприемств та попередне затвердження умов договору, Що

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

попередне затвердження ринковоi BapTocTi майна у випадках,

передбачених цим Законом;
- надання пiдтримки Наглядовiй радi у виконаннi iнших обов'язкiв,

пов'язаних iз звiтнiстю та контролем.

III. За звiтний перiод, починаючи з листопада 2020 року по грудень 2020

РокУ, KoMiTeToM з питань аудиту Наглядовоi ради Компанii проведено три

засiдання, на яких було розглянуто 5 питань:

о Протокол вiд 10 грулня 2020 року Ns 1-КД2020:



Про заслуховування зовнiшнього аудитора дФ (оЛЕСЯ), щодо

пiдготовки висновку зовнiшнього незалежного аудитора за результатами

фiнансовоi дiяльностi Компанii за 20l9 piK.

заслуховування керiвника управлiння внутрiшнього контролю Компанii,

Про створення служби внутрiшнього аудиту Компанii,

Протокол вiд 17 грудня 2020 року Ns 2-КА12020:

про умови вiдбору зовнiшнього нез€rлежного аудитора Компанii для

пiдготовки висновку зовнiшнього незалежного аудитора за результатами

фiнансовоi дiяльностi Компанii 2020 року.
о Протокол вiд 31 грудня 2020 року 3,Kbl2020:
5. Про умови вiдбору зовнiшнього незаJIежного аудитора Компанii для

проведення обов'язкового аудиту консолiдованоi фiнансовоi звiтностi

Компанii за 2020 piK.

IV. Нагляд KoMiTeTy з питань аудиту за ефективнiстю систем контролю,

управлiння ризиками, комплаенсу i внутрiшнього аудиту.

28.I2.2O2O року KoMiTeT з питань аудиту звернувся до Компанii про

проведення перевiрки правовiдносин .щп <чернiгiвський облавтодор> щодо

простроченоi лебiторсЬкоi забОргованостi тоВ <ТранС Лайн Груп в cyMi

15 l44 246,О0 грн. (послуги) та 2 500 793,00 грн. (послуги з виготовлення

асфальтОбетону), l 745 626,оО грн. (поспуги фiлiй дочiрнього пiдприемства).

Зазначена прострочена дебiторська заборгованiсть перед дочiрнiм

пiдприемством, вiдсутнiсть вжиття ocTaHHiM заходiв щодо ii стягнення в

судовому порядку, а також зростання заборгованостi дП <ЧернiгiВськиЙ

облавтодор> зi сплати податкiв, визначено ризиком для Компанii та ii дочiрнього

пiдприемства.
v. Iнформацiя про наявнiсть зауважень щодо незалежностl проведення

зовнiшнього аудиту (пп.2 r1.2 ст.563 зУ <Про акцiонернi товариства>)

У зв'язку iз тим, Що персональний склад НаглядовоI ради та KoMiTeTy

сформовано у листопадi 2020 РокУ, KoMiTeToM не здiйснювався контроль

незалежностi та об'ективностi зовнiшнього аудитора (аулиторськоi фiрми)
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю аудиту, При проведенн| в 2020

роцi аудиту фiнансовоi звiтностi за 2019 piK.

oKpiM того, зЕвначений зовнiшнiй аудит було заверШеНО ДО МОМеНТУ

створення koMiTeTy з питань аудиту наглядовоi ради Компанii.

1.

2.

J.

о

4.

Голова KoMiTery олег Прокопчук


