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Звіт комітету Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС»
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з питань аудиту за 2020 році
В складі Наглядової ради Товариства утворено Комітет з питань аудиту: Голова Комiтету Єрмiлов Павло Сергiйович, члени Комiтету: Фалко Юрiй Володимирович, Бiланчук Андрiй
Володимирович.
Комiтетом з питань аудиту протягом другої половини 2020 року було проведено 3
засiдання. Засiдання комiтету проводились за необхiдностi. Члени Комiтету особисто брали
участь у його засiданнях. Всi засiдання Комiтету були правомочними, оскiльки на них були
присутнi бiльше половини вiд затвердженого складу його членiв. Дiяльнiсть Комiтету
полягала у: проведеннi збору та аналiзу iнформацiї з питань, що належать до повноважень
Комiтету; органiзацiї засiдань Комiтету з питань, що належать до повноважень Комiтету;
пiдготовцi питань на розгляд Наглядової ради вiдповiдно до функцiй Комiтету; прийняттi
рiшень Комiтетом, наданнi Наглядовiй радi своїх висновкiв, рекомендацiй та проектiв
рiшень тощо; залученнi до своєї роботи працiвникiв бухгалтерiї з питань, що належать до
їх компетенцiї; розглядi питань та завдань, що надiйшли до комiтету вiд Наглядової ради.
Протягом другого пiврiччя 2020 року розглядав наступнi питання: попереднiй розгляд
фiнансової звiтностi; визначення (коригування) бюджету на сезон 2020/2021; розгляд
проектiв внутрiшнiх нормативних документiв, якi стосуються облiкової полiтики
Товариства; iншi питання вiднесенi до компетенцiї та завдань Комiтету. Питання,
розглянутi Комiтетом з питань аудиту, та документи розробленi Комiтетом, своєчасно
виносились на розгляд та затвердження Наглядовою радою. Комiтет здiйснює контроль за
незалежнiстю та об'єктивнiстю зовнiшнього аудиту.
Функцiї та повноваження Комiтету з питань аудиту:
1. пiдготовка матерiалiв до засiдань Ради та надання звiтiв Радi з питань, якi належать до її
компетенцiї;
2. у частинi фiнансової звiтностi:
1) монiторинг процесу складання фiнансової звiтностi та отриманого фiнансового
результату дiяльностi Товариства;
2) монiторинг застосування Товариством облiкових полiтик, дiючих суттєвих якiсних
практик бухгалтерського облiку, включаючи розрахунки та розкриття фiнансової звiтностi,
обговорення з Генеральним директором i зовнiшнiм аудитором фiнансової звiтностi, а
також обгрунтованостi та прийнятностi використаних принципiв бухгалтерського облiку,
суттєвих оцiночних показникiв у фiнансовiй звiтностi, iстотних коригувань звiтностi;
3) обговорення з Генеральним директором i зовнiшнiм аудитором пропонованих
(передбачуваних) змiн в облiковiй полiтицi Товариства i того, як цi змiни позначаються на
змiстi звiтностi, внесення пропозицiй/рекомендацiй щодо удосконалення облiкової
полiтики Товариства.

4) монiторинг цiлiсностi фiнансової звiтностi Товариства та будь- яких офiцiйних заяв, якi
стосуються фiнансових результатiв Товариства, попереднiй розгляд публiчної фiнансової
звiтностi, складеної вiдповiдно до МСФЗ, до її публiкацiї, а також будь- якої iншої
публiчної iнформацiї, наприклад, проспектiв, меморандумiв, рiчних звiтiв та iн.;
3. у частинi внутрiшнього контролю:
1) виконання визначених Радою заходiв з метою впровадження та забезпечення
керiвниками Товариства функцiонування ефективної системи та процесiв внутрiшнього
контролю.
2) перевiрка виконання Генеральним директором необхiдних заходiв щодо усунення
недолiкiв, спрямованих на реалiзацiю рекомендацiй i висновкiв зовнiшнiх аудиторiв, а
також зовнiшнiх наглядових органiв Товариства;
3) усунення недолiкiв недотримання полiтики, законiв i регулятивних норм, а також iнших
проблем, виявлених внутрiшнiми та зовнiшнiми аудиторами;
4. у частинi зовнiшнього аудиту:
1) надання рекомендацiй Радi щодо вибору або змiни аудиторської фiрми для проведення
зовнiшнього аудиту Товариства;
2) надання рекомендацiй Радi щодо затвердження умови отримання послуг зовнiшньої
аудиторської фiрми та розмiру її винагороди;
3) перевiрка i контроль дотримання аудиторською фiрмою принципiв незалежностi та
об'єктивностi; 4) обговорення iз зовнiшнiм аудитором, наскiльки пропонований план i обсяг
аудиту вiдповiдає потребам акцiонерiв i Ради;
5) оцiнювання ефективностi процесу зовнiшнього аудиту та швидкостi реагування
керiвництва на рекомендацiї, наданi в письмовому виглядi зовнiшнiм аудитором
(аудиторською фiрмою);
6) вивчення проблем, якi можуть бути пiдставою для вiдмови вiд послуг зовнiшнього
аудитора (аудиторської фiрми), та надання рекомендацiй щодо будь-яких необхiдних дiй;
7) обговорення iз аудиторською фiрмою основних питань, якi виникають в результатi
зовнiшнього аудиту Товариства.

Голова Комітету Наглядової Ради
з питань аудиту

Єрмілов П.С.

