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РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ
ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВАУДИТ»
за 2015 рік
Згідно зі статтею 40 Директиви Європейського Парламенту та Ради про обов'язковий
аудит річної та консолідованої звітності № 2006/43/ЄС, а також Рішення Аудиторської
палати України № 231/9 від 26.05.2011 року, зі змінами та доповненнями, ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» оприлюднює звіт про
прозорість, складений за результатами діяльності за 2015 рік.
Ринок аудиторських послуг
В 2015 році ситуація на ринку аудиторських послуг була складною. Прийняття
Постанови Кабінету Міністрів № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів
господарювання державного сектору економіки» від 4 червня 2015 року, стало однією із
загроз існування ринку незалежного аудиту. Постанова № 390 є дискримінаційною для
більшості аудиторських фірм у зв'язку з тим, що надає преференції окремим учасникам
ринку через встановлення неадекватних вимог. Уряд порушив принцип рівноправності
підприємств при наданні аудиторських послуг, відверто лобіюючи інтереси лише
декількох аудиторських фірм. Так, відповідно до положень Постанови № 390, до
проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки, вартість
активів яких перевищує 2 млрд. гри., можуть залучатись аудиторські фірми, в яких
щорічний дохід за останні три роки становив не менше як ЗО мли. грн., кількість
працівників, які безпосередньо залучені до аудиторської діяльності становить мінімум 100
осіб, а кількість аудиторів не менше 5 осіб. Постанова № 390 негативно вплинула на
діяльність ТОВ «КИЇВАУДИТ» в 2015 році.
Загальна інформація про ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ "КИЇВАУДИТ", ідентифікаційний код 01204513, реєстраційний номер
юридичної особи ЄДР 10072890199, є правонаступником прав та зобов'язань Закритого
акціонерного товариства "Київаудит», яке, в свою чергу, є правонаступником
аудиторського підприємства "Київаудит", зареєстрованого виконавчим комітетом
Київської міської Ради народних депутатів за № 116 від 26.12.1990 року.
В 2015 році ТОВ "КИЇВАУДИТ" здійснювало свою діяльність відповідно до
Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 1970 від 23
лютого 2001 року.
Власниками ТОВ «КИЇВАУДИТ», відповідно до діючого Статуту, є три фізичні
особи, які є аудиторами ТОВ «КИЇВАУДИТ» і володіють 100 % статутного капіталу.

Структура корпоративного управління.
Виконавчим органом ТОВ «КИЇВАУДИТ», що здійснює управління його поточною
діяльністю, є Директор. Контроль за діяльністю виконавчого органу здійснюється у
порядку, встановленому Статутом та законодавством України, в ТОВ «КИЇВАУДИТ»
розроблено та затверджено Політику та процедури забезпечення незалежності та
внутрішнього контролю за якістю послуг, що надає фірма. Відповідальність за розробку,
впровадження, підтримання та ефективне функціонування системи контролю якості на
фірмі несе директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» Іщенко Падія Іванівна.
Відповідальним за виконання функцій з підтримання ефективного функціонування
системи контролю якості на фірмі призначено заступника директора з контролю за якістю
Кущніренко Ольгу Григорівну, яка має достатній і відповідний досвід та здібності, що
дають можливість ідентифікувати і розуміти питання контролю якості й розробляти
відповідні політики та процедури, а також має всі необхідні повноваження на
впровадження та здійснення таких процедур.
Кущніренко Ольга Григорівна має сертифікат аудитора серії А 005050, виданий на
підставі рішення АПУ № 106 від 30.01.2002 р.; сертифікат СІРА № 0000154 від
15.08.2007р.; сертифікат САР № 0003502 від 15.08.2005 р.
ТОВ «КИЇВАУДИТ» вдруге успішно пройшло зовнішню перевірку системи
контролю якості аудиторських послуг, яка створена на фірмі відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Кодексу етики професійних бухгалтерів та законодавчих і нормативних
вимог, що регулюють аудиторську діяльність в Україні. Згідно рішення Аудиторської
палати України від ЗО липня 2015 року № 313/4.1 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» видане СВІДОЦТВО про відповідність системи
контролю якості за номером № 0540.
Персонал ТОВ «КИЇВАУДИТ».
В 2015 році в ТОВ «КИЇВАУДИТ» працювало 12 працівників, з них - 6 аудиторів та
6 асистентів аудитора, що є достатнім для виконання завдань будь-якої складності.
Персонал має сертифікати Аудиторської палати України, Національного банку України та
сертифікати, що підтверджують знання Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Аудиторська фірма самостійно визначає порядок прийняття та звільнення працівників,
форми та системи оплати праці, політику та процедури оцінювання працівників на
кожному кваліфікаційному рівні.
Весь персонал фірми володіє такими якостями як порядність, чесність, об'єктивність,
професійна компетентність, належна ретельність, інтелект, та здібності до професії. По
закінченню кожного завдання з аудиту проводиться оцінка якості роботи персоналу та
дотримання принципів етики. По закінченню кожного календарного року проводиться
оцінка відповідності працівників професійним та кваліфікаційним вимогам, а також якості
роботи кожного працівника, його особистих якостей, а саме, вміння працювати в команді,
стиль керування, відповідність корпоративній культурі та інші. Результати обов'язково
документуються, аналізуються та впливають на можливе призначення на посади, які
потребують більшої кваліфікації та відповідальності.
Найважливішим елементом, що забезпечує якість професійних послуг є
безперервна освіта та підвищення кваліфікації всіх працівників.
З метою підтримання на належному рівні необхідних знань та компетентності наші
працівники отримують безперервну професійну освіту:

• проходять обов'язкові курси підвищення кваліфікації;
• отримують професійну підготовку (професійну освіту) шляхом навчання та складання
іспитів для отримання сертифікату АССА, СІРА;
• приймають участь у семінарах, тренінгах, науково-практичних конференціях тощо;
• постійно займаються самонавчанням шляхом вивчення спеціальної літератури та
періодичних видань.
Суб'єкти суспільного інтересу, в яких ТОВ «КИЇВАУДИТ» здійснило обов'язковий
аудит протягом 2015 року.
В структурі аудиторських послуг вартість обов'язкового аудиту суб'єктів суспільного
інтересу становить 49,6 %.
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ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання"
ПАТ «Більшовик»
ПАТ "Арксі"
ПАТ "Іскра"
ПрАТ "Атомпрофоздоровниця"
ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАПС"
ПрАТ "Монтажлегмаш"
ПрАТ "Українсько-Канадське спільне товариство "Торонто-Київ"
ПАТ "Чернігівський завод "Металіст"
ПАТ "Чернігівська база "Спорттовари"
ПАТ "Еліта"
ПАТ "Готель Україна"
ПрАТ "Ресторан "Градецький"
ПАТ "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект"
ПрАТ "Монтажлегмаш"
ПрАТ "КБМУ "ПРИЛАДБУДМОНТАЖ"
ПАТ "Рекламний комбінат"
ПАТ "ЖЛК-Україна"
ПрАТ "Житлокомунпостачторг"
ПрАТ "АПТАЛ-ЕКСПРЕС"
ПрАТ "АТП-2550"
ПАТ «Базис»
ПрАТ «Київспецтранс»
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ПАТ "НАСК "ОРАНТА"
ТДВ Страхова компанія "УКООПГАРАНТ"
ПрАТ "Поліська страхова компанія"
ПрАТ "СК Український фінансовий альянс"
ТОВ "ФК "Столиця"
ТОВ "ФК "Золотий Стандарт"
ТОВ"ФК "Варіант-Фінанс"
ТОВ «Голобальна платіжна мережа»
ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ Україна»

БАНКИ

"ПОЛІКОМБАНК"
"АРТЕМ-БАПК"
"БАНК 3/4"
"ПРОМИСЛОВО-ФІПАПСОВИИ БАНК"
ФІНАНСОВІ

КОМПАНІЇ

Фінансова інформація.
Надані аудиторські послуги за 2015 рік мають наступну структуру:
В % до загального обсягу
Вид послуг
наданих послуг
Обов'язковий аудит фінансової звітності
49,6
Ініціативний аудит фінансової звітності
31,6
Завдання з виконання погоджених процедур
15,5
Ведення бухгалтерського обліку
3,3
ВСЬОГО
100
Заява про наявність у ТОВ «КИЇВАУДИТ» умов, що забезпечують дієву систему
зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації.
В ТОВ «КИЇВАУДИТ» розроблена система зберігання аудиторської документації та
іншої конфіденційної інформації, яка передбачає комплекс заходів з метою
унеможливлення розголошення конфіденційної інформації, отриманої в процесі надання
аудиторських послуг.
Положенням про порядок документування процесу аудиту та зберігання
аудиторської та іншої конфіденційної інформації визначено склад конфіденційної
інформації, порядок організації роботи з паперовими та електронними документами, місце
знаходження аудиторської документації, встановлено порядок доступу до місць
знаходження аудиторської документації та інформації, відповідальність за розголошення
конфіденційної інформації, визначено порядок розв'язання конфліктів щодо розголошення
конфіденційної інформації.
Всі заходи для унеможливлення розголошення конфіденційної інформації,
отриманої в процесі надання аудиторських послуг, впроваджені та застосовуються на
практиці, своєчасно доведені до відома всіх працівників ТОВ «КИЇВАУДИТ».
Інформація про базу виплати винагород партнерам.
Базою виплати винагороди партнерам є отриманий прибуток за кожний звітний
період.
Копії всіх сертифікатів та свідоцтв розміщені на сайті ТОВ «КИЇВАУДИТ»
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