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ЗВЕРНЕННЯ ДИРЕКТОРА ТОВ «КИЇВАУДИТ»
Шановні клієнти, колеги,
партнери!
Щиро

дякую

Вам

за

проявлену

зацікавленість до діяльності ТОВ «КИЇВАУДИТ».
Майже

тридцять

років

колектив

ТОВ

«КИЇВАУДИТ» створює бездоганну репутацію
української аудиторської фірми. Ми повністю
усвідомлюємо суть, значення та наслідки своєї
діяльності для суспільства і прагнемо бути взірцем
професіоналізму, сумлінності, надійності та довіри
в діловій практиці.
Ми прагнемо діяти відповідно до принципів поведінки, зазначених у Кодексі етики
професійних бухгалтерів (РМСЕБ), бути максимально ефективними для суспільства і
продовжуємо рухатися в напрямку чесної, законної, прозорої співпраці. Ми цінуємо
особисту інформацію клієнтів та забезпечуємо
завдання ми

прагнемо виконати

з

належний рівень її захисту. Кожне

належною

ретельністю

та компетентністю.

Запроваджені ТОВ «КИЇВАУДИТ» політики та процедури забезпечують повне
дотримання законодавства, стандартів аудиту та фундаментальних принципів професійної
етики.
Пропонуємо вашій увазі Звіт про прозорість ТОВ «КИЇВАУДИТ» за рік, що
закінчився 31 грудня 2018 року, який підготовлений у відповідності до вимог статті 37
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня
2017 року № 2258-VIII. В цьому Звіті ми інформуємо про політики та процедури, що
використовуються в нашій роботі, систему контролю якості та їх ефективність.
З повагою,
Директор

Надія Іщенко

ТОВ «КИЇВАУДИТ»
24 квітня 2019 року
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВАРИСТВО

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КИЇВАУДИТ»

(код ЄДРПОУ 01204513), 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 від 26.12.1990 за № 116.
ТОВ «КИЇВАУДИТ» не має філій, представництв та відділень і не є членом мережі.
ТОВ «КИЇВАУДИТ» включено до всіх розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України, в тому числі і до
розділу № 4 «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий
аудит

фінансової

звітності»

за

№

1970

(https://www.apu.com.ua/wp-

content/uploads/2018/10/subekti_auditorskoyi_diyalnosti_r3.xls).
Контактна інформація:
Юридична адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офіс 301
Адреса для листування: Україна, вул. Шота Руставелі, 39/41, офіс 301, м. Київ, 01033
телефон: +380 (044) 287-42-94
факс:

+380

(044) 287-70-55

сайт: www.kievaudit.com
Е-mail: kievaudit@ukr.net
Станом на 31 грудня 2018 року в ТОВ «КИЇВАУДИТ» перебували в штаті на
постійній основі 9 сертифікованих аудиторів. Два аудитори мають сертифікати
професійних організацій, які свідчать про високий рівень знань з МСФЗ.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА
ТА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
ТОВ

«КИЇВАУДИТ» є

юридичною

особою, яка створена

відповідно до

законодавства України у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
Вищим органом управління ТОВ «КИЇВАУДИТ» є Загальні Збори Учасників.
Загальні Збори Учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань
діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до
компетенції виконавчого органу. Питання стратегії розвитку Товариства розглядаються на
Зборах Учасників.
Учасниками ТОВ «КИЇВАУДИТ» є сертифіковані аудитори, які на постійній основі
працюють в Товаристві, а саме:
 сертифікований аудитор Іщенко Надія Іванівна, її частка становить 40 %
статутного капіталу Товариства;
 сертифікований аудитор Соловйова Марина Леонідівна, її частка становить 40 %
статутного капіталу Товариства;
 сертифікований аудитор Зубенко Тетяна Миколаївна, її частка становить 20 %
статутного капіталу Товариства.
Виконавчим органом ТОВ «КИЇВАУДИТ», який здійснює управління його
поточною діяльністю, є Директор, що обирається загальними Зборами Учасників.
Директор вирішує усі питання діяльності Товариства та аудиторської практики, крім тих,
які

віднесено

до

виключної

компетенції

Зборів

Учасників.

Директором

ТОВ

«КИЇВАУДИТ» є Іщенко Надія Іванівна, яка включена в Реєстр аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності за номером 100367.
Керівництво

аудиторською

практикою

здійснюються

директором

та

двома

заступниками директора, які одночасно є учасниками Товариства.
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТОВАРИСТВА
Система контролю якості аудиторських послуг ТОВ «КИЇВАУДИТ» базується на
вимогах «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг» (далі – МСА), зокрема, Міжнародного стандарту
контролю якості 1 (далі – МСКЯ 1). МСКЯ 1 вимагає від аудиторської фірми встановити
та підтримувати таку систему контролю якості, яка б надавала достатню впевненість в
тому, що компанія та її персонал дотримуються вимог професійних стандартів,
застосовних законодавчих і нормативних вимог, а надані аудиторські звіти відповідають
конкретним обставинам.
Система контролю якості ТОВ «КИЇВАУДИТ» складається з політик, розроблених
нами для досягнення вищевказаних цілей, та процедур, необхідних для надання
професійних послуг моніторингу відповідності нашої роботи цим політикам.
Система контролю якості ТОВ «КИЇВАУДИТ» включає такі основні елементи:
1) Відповідальність керівництва за якість аудиторських послуг
Відповідальною

за

розробку,

впровадження,

підтримання

та

ефективне

функціонування системи контролю якості є директор Іщенко Надія Іванівна. Не рідше
одного разу на квартал відповідальна особа доповідає на Загальних Зборах Учасників
про стан дотримання системи контролю якості. У разі необхідності, приймаються рішення
щодо внесення відповідних змін та доповнень у політики та процедури системи контролю
якості.
Працівники Товариства ознайомлені та мають постійний доступ до прийнятих
ТОВ «КИЇВАУДИТ» політик та процедур.
2) Дотримання етичних вимог
В ТОВ «КИЇВАУДИТ» впроваджені політики та процедури, які надають достатню
впевненість щодо дотримання працівниками відповідних етичних вимог, передбачених
Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21
грудня 2017 року № 2258-VIII (далі – Закон № 2258) та Кодексом етики професійних
бухгалтерів (РМСЕБ).
Політики та процедури щодо виявлення загроз дотриманню етичних принципів,
оцінки цих загроз, визначення та застосування застережних заходів для усунення або
зменшення виявлених загроз до прийнятого рівня передбачають зокрема:
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- на етапі прийняття завдання з надання аудиторських послуг здійснюється виявлення
існування

загроз

дотриманню

фундаментальних

принципів

з

обов’язковим

документуванням обставин, що можуть створювати ці загрози;
- під час виконання завдання керівник групи із завдання постійно оцінює, чи не виникли
такі обставини та загрози. У разі виявлення обставин та факту існування загроз (на
етапі прийняття завдання (клієнта) або під час виконання завдання), виконується оцінка
цих загроз, тобто, чи є такі загрози значними або незначними. Якщо виявлені загрози є
іншими, ніж незначні, то вживаються відповідні застережні заходи, які визначаються
згідно з рекомендаціями Кодексу етики професійних бухгалтерів. У разі наявності
настільки значущих загроз, що застосування необхідних застережних заходів не зможе
зменшити їх до прийнятного рівня, Товариство відхиляє або припиняє виконання
завдання або відмовляється від виконання завдання (це вважається остаточним
застережним заходом).
Працівники Товариства ознайомлені та мають постійний доступ до прийнятих
ТОВ «КИЇВАУДИТ» політик та процедур щодо дотримання відповідних етичних вимог.
3) Управління персоналом
ТОВ «КИЇВАУДИТ» впровадило таку політику та процедури щодо управління
персоналом, які надають обґрунтовану впевненість у тому, що Товариство має достатньо
кваліфікованого персоналу для виконання завдань. Для отримання обґрунтованої
впевненості в достатності персоналу, здібностях, компетентності та відданості етичним
принципам впроваджені політики та процедури містять наступні питання щодо персоналу:
наймання; оцінка роботи; кваліфікація; компетентність; можливість кар’єрного росту;
посадові підвищення; винагорода; оцінка потреб.
Планування потреб у персоналі здійснюється директором ТОВ «КИЇВАУДИТ». Весь
персонал регулярно проходить оцінку. Оцінка персоналу — це процес, що спрямований на
визначення

відповідності

працівника

професійним

та

кваліфікаційним

вимогам,

встановленим Товариством до посади, та оцінка ефективності виконання працівником
своїх посадових обов’язків й відданості етичним принципам.
4) Прийняття та продовження відносин з клієнтами
Процедури ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо прийняття та продовження відносин з
клієнтами

викладені в розроблених

ТОВ «КИЇВАУДИТ» Посібниках та Методиках

аудиту.
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ТОВ «КИЇВАУДИТ» приймає завдання або продовжує співпрацю з клієнтом лише
тоді, коли розглянуло питання чесності клієнта і не має інформації, яка б свідчила про його
нечесність; має достатньо компетентного персоналу, часу і ресурсів для виконання завдання;
може дотримуватися етичних вимог. ТОВ «КИЇВАУДИТ» розглядає всі перелічені аспекти
ще до прийняття (продовження) завдання, шляхом збирання/отримання необхідної
інформації та подальшого її оцінювання. Якщо ідентифіковано сумнівні питання, але
рішення прийняте на користь прийняття (продовження) завдання чи виконання
специфічного завдання, то директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» забезпечує документування, як
було вирішено це питання. До укладання договору про виконання аудиту вперше, клієнту
повідомляється, що до прийняття завдання ТОВ «КИЇВАУДИТ» має провести деякі
процедури прийняття завдання і отримати деяку інформацію про умови завдання та
клієнта і що такі процедури є необхідними під час першого і кожного наступного
виконання завдання. Якщо клієнт не дає своєї згоди на виконання процедур прийняття
завдання або надає згоду, а потім перешкоджає виконанню процедур прийняття завдання,
ТОВ «КИЇВАУДИТ» відмовляється від виконання завдання (продовження співпраці з
клієнтом).
5) Виконання завдання
Метою політик і процедур контролю якості виконання завдання є забезпечення
достатньої впевненості, що робота, виконана за певним завданням, відповідає Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017
року № 2258-VIII, МСА, іншим законодавчим і нормативним вимогам.
Встановлені політики й процедури контролю якості виконання завдання охоплюють
питання планування, виконання завдання, нагляду, перевірки роботи, перевірки контрою
якості, документування й інформування про результати кожного завдання. Планування
виконання завдання з аудиту та документування цього планування здійснюється у
відповідності до Методичного посібника з планування аудиту, де висвітлено усі питання
планування аудиту. Характер, час та обсяг аудиторських процедур наводяться у
програмах аудиту (та робочій документації), що базуються на типових програмах,
наведених у Збірнику програм аудиту, та модифікуються відповідно до обставин.
Відповідальною особою за планування завдання, розподіл обов’язків між членами групи із
завдання, розробку детальних програм аудиту є керівник групи із завдання (партнер із
завдання), який призначається директором Товариства. Відповідальність за виконання
завдання та надання звіту незалежного аудитора від імені ТОВ «КИЇВАУДИТ» несе
керівник групи із завдання.
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Виконання завдання здійснюється керівником групи із завдання та членами групи із
завдання у відповідності до вимог МСА та інших вимог законодавства, що стосуються
завдання, із застосуванням внутрішніх документів, що встановлюють методологію аудиту:
Методичного посібника з планування аудиту, Збірника програм аудиту, Практичного
посібника із застосування окремих методик аудиту, інших посібників та документів щодо
виконання завдань. Процес виконання завдання, включно з виконаними процедурами та
строками, документується з дотриманням вимог МСА шляхом заповнення передбачених
полів у програмах аудиту та робочої документації, що є додатками до відповідних
програм аудиту. Також, документуванню підлягають інші аспекти виконання завдання,
що не передбачені програмами, але вимагаються МСА (якщо такі є).
Протягом виконання завдання, керівник групи із завдання здійснює нагляд за
виконанням завдання, який складається з таких аспектів:
1) відстеження ходу виконання завдання (відстеження того, що завдання виконується
відповідно до плану, без затримок у часі);
2) розгляду знань та компетентності окремих членів групи із завдання, а також оцінки
того, чи мають вони достатньо часу для виконання своєї роботи, чи розуміють вони свої
інструкції, та чи виконується робота у відповідності до плану завдання;
3) розгляду важливих питань, що виникли під час виконання завдання, оцінки їх
важливості та, у разі потреби, відповідного коригування плану завдання шляхом внесення
змін і доповнень до програм аудиту;
4) ідентифікації питань, щодо яких необхідні консультації або розгляд більш
досвідченими членами групи із завдання під час його виконання.
Протягом виконання завдання керівник групи із завдання або інший досвідчений
аудитор – член групи із завдання здійснює перевірку роботи, виконаної іншими, менш або
також досвідченими членами групи із завдання, під час якої розглядає, чи:
- виконувалося завдання відповідно до МСА, законодавчих і нормативних вимог,
стратегії та плану (програм) аудиту;
- виносилися на додатковий розгляд важливі питання;
- проводилися відповідні консультації, та чи документувалися й застосовувалися
отримані в результаті їх висновки;
- є потреба в перегляді характеру, часу та обсягу процедур, що виконуються;
- підтримують виконані процедури висновки, що їх було досягнуто, та чи відповідно
вони задокументовані;
- отримані достатні й відповідні докази для складання висновку;
- досягнуто цілей виконуваних процедур.
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Керівник групи із завдання

проводить оглядові перевірки на кожному етапі

виконання завдання. Тільки після огляду документації та обговорення з групою із
завдання керівник групи із завдання отримує обґрунтовану впевненість, що завдання було
виконано належним чином, були отримані достатні та відповідні аудиторські докази, що
підтверджують зроблені висновки та аудиторську думку. Протягом виконання завдання
керівник групи із завдання та інша особа, якщо така особа проводить перевірку роботи під
час виконання завдання, ідентифікують складні та спірні питання, а також інші питання,
що потребують консультацій. Процес перевірки контролю якості виконання завдання
обов’язково документується. При цьому, оформлені документи мають свідчити про те,
що:
- всі процедури, які вимагає застосовувана політика щодо перевірки контролю якості
виконання завдання, були виконані;
- перевірка контролю якості виконання завдання була завершена до моменту надання
висновку;
- особі, що проводила перевірку контролю якості виконання завдання, не відомо про
будь-які невирішені питання, що змусили б цю особу вважати, що важливі судження,
які були зроблені групою із завдання, та висновки, яких дійшла група, були
невідповідними умовам завдання.
Групи із завдання своєчасно завершують формування остаточних файлів із завдання
після надання Звіту незалежного аудитора. Відповідальність за своєчасне завершення
формування остаточних файлів із завдання несе керівник групи із завдання.
6) Моніторинг
В ТОВ «КИЇВАУДИТ» впроваджені такі політики і процедури моніторингу
відповідності системи контролю якості (далі – моніторинг), які надають обґрунтовану
впевненість, що політики і процедури системи контролю якості є відповідними,
адекватними, працюють ефективно й дотримуються на практиці.
Відповідальність за процес моніторингу несе директор ТОВ «КИЇВАУДИТ», який
призначає особу, що має достатній відповідний досвід і повноваження, або укладає
договір (договори) з іншим кваліфікованим досвідченим аудитором (або декількома
аудиторами, аудиторською фірмою) для здійснення процесу моніторингу та розгляду
скарг і звинувачень.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСТАННЮ ЗОВНІШНЮ ПЕРЕВІРКУ СИСТЕМИ
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
ТОВ «КИЇВАУДИТ» двічі успішно пройшло зовнішні перевірки системи контролю
якості аудиторських послуг, яка створена в Товаристві відповідно до МСА, норм
професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють
аудиторську діяльність. Згідно з рішенням Аудиторської палати України від 25 лютого
2010

року

№

211/6

ТОВАРИСТВУ

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КИЇВАУДИТ» видане Свідоцтво про відповідність системи контролю якості за номером
№ 0026. Згідно з рішенням Аудиторської палати України від 30 липня 2015 року
№ 313/4.1 ТОВ «КИЇВАУДИТ» видане Свідоцтво про відповідність системи контролю
якості № 0540 терміном чинності до 31.12.2020 (Додаток 1).

СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Професійна

відповідальність

ТОВ

«КИЇВАУДИТ»

перед

третіми

особами

застрахована в ПрАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», сума страхового покриття –
10 000 000,00 грн., згідно з договором страхування цивільно-правової відповідальності
суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами (при наданні послуг з
обов'язкового аудиту фінансової звітності) № 002-405358/025ДВ від 07.12.2018, строк дії
договору з 10 грудня 2018 по 09 грудня 2019 року (Додаток 2).
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ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ,
ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС,
ЯКИМ НАДАВАЛИСЯ ПОСЛУГИ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ
В 2018 РОЦІ
Найменування підприємств, що становлять суспільний
№п/п

інтерес, яким надавалися послуги у 2018 році з

Код ЄДРПОУ

обов’язкового аудиту
1

ПАТ «Банк ¾»

36002395

2

ПАТ «АКБ «Аркада»

19361386

3

ПАТ «НАСК «Оранта»

00034186

4

ПрАТ «Поліська страхова компанія»

31598066

5

ПрАТ «СК «Онікс»

32079024

6

ПрАТ «СФГ «Глєбов і Партнери»

31565863

7

ПрАТ ФК «ПФБ Кредит»

25292831

8

ПАТ «Сумське НВО»

05747991

Визначення підприємств, що становлять суспільний інтерес, запроваджено змінами
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», які
набрали чинності з 1 січня 2018 року. Обов’язковий аудит фінансової звітності вище
перерахованих підприємств проводився за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ОГЛЯДУ
ДОТРИМАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ТОВ «КИЇВАУДИТ» діє в суспільних інтересах. Товариство, його працівники
дотримуються вимог незалежності та норм професійної етики. В Товаристві розроблений і
впроваджений Кодекс етики працівників ТОВ «КИЇВАУДИТ» (далі – Кодекс), норми
якого є обов’язковими для виконання всіма працівниками. Кодекс розроблений відповідно
до вимог статті 10 Закону № 2258 та Кодексу етики професійних бухгалтерів (РМСЕБ).
Згідно

з

Кодексом,

забезпечення

незалежності

вимагає

від

працівників

ТОВ «КИЇВАУДИТ»:
-

незалежності думки, тобто такої спрямованості думок, яка дає можливість надати
висновок без будь-якого впливу, що може ставити під загрозу професійне судження, та
дозволяє діяти чесно з об’єктивністю та професійним скептицизмом;

- незалежності поведінки, тобто уникнення фактів та обставин настільки значущих, що
розсудлива та проінформована третя сторона, знаючи всю відповідну інформацію, в
тому числі вжиті застережні заходи, обґрунтовано дійшла би висновку що чесність,
об’єктивність чи професійний скептицизм ТОВ «КИЇВАУДИТ» або члена групи з
виконання завдання знаходиться під загрозою.
Кодексом встановлено політики та процедури щодо виявлення загроз незалежності,
оцінки цих загроз, визначення та застосування застережних заходів для усунення або
зменшення виявлених загроз до прийнятого рівня, зокрема:
 ТОВ «КИЇВАУДИТ» приймає до виконання завдання з аудиту, огляду фінансової
звітності та виконує інші завдання з надання впевненості за умови, що Товариство,
його власники (засновники, учасники), посадові особи та працівники незалежні від
клієнта, фінансова звітність якого підлягає перевірці, не брали участі у підготовці та
прийнятті управлінських рішень такої юридичної особи.
 ТОВ «КИЇВАУДИТ» вживає належних заходів для забезпечення незалежності під час
надання аудиторських послуг у випадках, передбачених МСА, зокрема, недопущення
існуючого або потенційного конфлікту інтересів, а також впливу договірних або інших
відносин, у яких беруть участь аудитор, Товариство, власники (засновники, учасники),
посадові особи і працівники суб’єкта аудиторської діяльності, інші особи, залучені до
надання аудиторських послуг, та пов’язані особи Товариства.
 ТОВ «КИЇВАУДИТ» не приймає до виконання завдання у разі загрози моральним
принципам, майновим інтересам, захисту особистості та сімейних відносин,
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примушення до вчинення певних дій внаслідок фінансових, особистих, договірних,
трудових та інших відносин між Товариством, іншою особою, здатною вплинути на
результат аудиторських послуг, та юридичними особами, фінансова звітність яких
підлягає перевірці, внаслідок чого об’єктивна, раціональна та обізнана третя сторона,
беручи до уваги застосовані запобіжні заходи, може дійти висновку, що незалежність
Товариства не дотримана.
 ТОВ «КИЇВАУДИТ» не приймає до виконання завдання надання в інших випадках
передбачених статтею 10 Закону № 2258.
 ТОВ «КИЇВАУДИТ» не надає підприємствам, що становлять суспільний інтерес,
послуг з ведення бухгалтерського обліку, послуг внутрішнього аудиту або інших,
заборонених статтею 6 Закону № 2258, неаудиторських послуг.
На початку кожного року працівники ТОВ «КИЇВАУДИТ» підписують декларацію
незалежності, яка підтверджує, що жодних потенційних загроз його незалежності не існує.
Перед початком виконання завдання та наприкінці виконання завдання з обов’язкового
аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, кожний з
працівників, що входить в групу з виконання завдання, письмово підтверджує свою
незалежність.
Внутрішні стандарти ТОВ «КИЇВАУДИТ» вимагають від працівників не просто
слідувати заданому набору правил, а визначати, оцінювати і реагувати на загрози
порушення основних принципів, служити суспільним інтересам. Про будь-яку виявлену
загрозу працівник повинен відразу повідомити партнера із завдання та/або керівництво
ТОВ «КИЇВАУДИТ», які в свою чергу розробляють запобіжні заходи, направлені на
усунення такої загрози або зведення її до прийнятного рівня.
ТОВ «КИЇВАУДИТ» гарантує вирішення усіх спірних питань. У разі, якщо загроза
незалежності

не

може

бути

усунена

чи

зменшена

до

прийнятного

рівня,

ТОВ «КИЇВАУДИТ» відмовляється від виконання завдання.
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НАВЧАННЯ АУДИТОРІВ
Метою кадрової політики є запровадження таких політик і процедур, які б надавали
обґрунтовану впевненість у тому, що ТОВ «КИЇВАУДИТ» має достатньо кваліфікованого
персоналу для виконання завдань у відповідності до вимог Закону № 2258, МСА, Кодексу
етики професійних бухгалтерів (РМСЕБ), а також відповідно до інших законодавчих і
нормативних вимог.
ТОВ «КИЇВАУДИТ» дотримується вимог щодо безперервного професійного
навчання аудиторів та інших працівників. Відповідальність за навчання аудиторів несе
директор ТОВ «КИЇВАУДИТ».
Безперервне навчання аудиторів та іншого персоналу, залученого до надання
аудиторських послуг, здійснюється шляхом:
 систематичних внутрішніх консультацій та тренінгів в офісі ТОВ «КИЇВАУДИТ»;
 семінарів і курсів, що проводяться професійними організаціями;
 постійного підвищення кваліфікації та сертифікації в міжнародних організаціях;
 вебінарів за оглядом новин законодавства та стандартів аудиту.
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ПРИНЦИПИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЛЮЧОВИХ ПАРТНЕРІВ
Принципи оплати праці ключових партнерів з аудиту встановлюється трудовими
договорами, відповідно до діючої в ТОВ «КИЇВАУДИТ» системи оплати праці.
Винагорода ключових партнерів складається із фіксованого окладу, згідно із штатним
розписом, та дивідендів партнерам, які мають частку в статутному капіталі. Партнерам,
які не мають частки в статутному капіталі Товариства, виплачується додаткова
винагорода, розмір якої залежить від складності виконаних завдань, наявності
практичного досвіду, наявності сертифікатів, що підтверджують високий рівень знань з
МСФЗ.

ПОЛІТИКА РОТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ПАРТНЕРІВ З АУДИТУ
ТА АУДИТОРІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
З ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ

Через кожні 5 років, починаючи з дати прийняття першого завдання з обов’язкового
аудиту підприємств, що становить суспільний інтерес, відбувається ротація керівників
груп з виконання завдання та всіх членів групи з виконання завдання.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОХОДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2018 РІК

Доходи ТОВ «КИЇВАУДИТ» за 2018 рік від надання послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності представлені в таблиці:

Обов’язковий аудит фінансової
звітності всього
в т.ч. підприємствам, що становлять
суспільний інтерес
в т.ч. іншим юридичним особам

Кількість

Обсяг реалізованих послуг

замовлень

(тис. грн.)

25

1476,0

8

977,0

17

499,0

Доходи від надання дозволених неаудиторських послуг за 2018 рік:
Кількість

Обсяг реалізованих послуг

замовлень

(тис. грн.)

-

-

-

-

Доходи від надання дозволених
неаудиторських послуг
підприємствам, що становлять
суспільний інтерес
Доходи від надання дозволених
неаудиторських послуг іншим
юридичним особам
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ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА
Пов’язаними особами ТОВ «КИЇВАУДИТ» є:
- Іщенко Надія Іванівна;
- Соловйова Марина Леонідівна;
- Зубенко Тетяна Миколаївна.

ТВЕРДЖЕННЯ КЕРІВНИЦТВА ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
Я,

директор

ТОВ

«КИЇВАУДИТ»

Іщенко

Надія

Іванівна,

від

імені

ТОВ «КИЇВАУДИТ» стверджую, що протягом 2018 року:
 система внутрішнього контролю в цілому функціонувала ефективно;
 ТОВ «КИЇВАУДИТ» та його працівники, з метою забезпечення принципу
незалежності, дотримувались політик та процедур. Своєчасно проводились внутрішні
огляди щодо дотримання незалежності та вживалися заходи щодо забезпечення
незалежності;
 здійснювалось постійне безперервне навчання всіх працівників ТОВ «КИЇВАУДИТ»,
які задіяні в наданні аудиторських послуг.

Директор

Надія Іщенко

ТОВ «КИЇВАУДИТ»
24 квітня 2019 року
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ДОДАТОК 1
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ДОДАТОК 2
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