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Даний звіт декларує нашу відкритість, інформує про
результати діяльності нашої компанії за останній звітній
2020

рік,

освітлює

дотримуємося

у

стандарти
своїй

якості,

діяльності,

яких

ми

розкриває

тел./факс:
+38044 501 2441.
www.audits.kiev.ua

інформацію про досягнення.
Ми дотримуємось високих стандартів якості послуг, що
ґрунтуються на постійному вдосконаленні внутрішніх
фірмових стандартів MGA, стандартів якості послуг.
Наша Команда – досвідчені професіонали, мають
високий

рівень

сертифікатами

кваліфікації,

Аудиторської

підтверджений
палати

України,

дипломами від Асоціації присяжних сертифікованих
бухгалтерів,

Королівського

інституту

спеціалістів

управлінського обліку, члени Спілки аудиторів України,
Аудиторської палати України.
Дякуємо, що проявили цікавість до даного звіту.
Сподіваємось, що

наш

професіоналізм допоможе

Вашому процвітанню.
З повагою, Генеральний директор
Ольга Сергіївна Іванченко
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На виконання вимог статті 37 Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII
(надалі - Закон 2258), статті 40 Директиви Європейського Парламенту та
Ради про обов’язковий аудит річної та консолідованої звітності
№2006/43/ЄС, повідомляємо наступне:
товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна група аудиторів»
засноване в місті Києві 11 серпня 2003 року, код ЄДРПОУ 32621402.
У вересні 2003 року Рішенням Аудиторської палати України №127 від
25.09.2003р. включено до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності під
№3265.
Протягом 2020 року, аудиторська компанія, безперервно перебувала у
Розділах №2, №3 та №4 нового Реєстру, що дає право як суб’єкту
аудиторської діяльності проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності, в тому числі підприємств, що становлять суспільний інтерес
(Наказом Міністерства фінансів України «Порядок ведення Реєстру
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності» від 19 вересня 2018 року
№766).
Інформація доступна за посиланням:
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https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-субєктіваудитор/
В дотримання статті 5 Закону 2258, загальний розмір частки засновників
(учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами не перевищує 30
відсотків, 70% належить фізичній особі що є сертифікованим аудитором.
Засновниками (учасниками) товариства є громадяни України.
Органами управління Компанії є вищий орган та виконавчий орган.
Вищим органом управління є збори учасників. Посадовою особою, яка
відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською
фірмою, в дотримання вимог статті 5 Закону 2258 - є аудитор
(Сертифікат аудитора №005016 від 26.12.2001 року), Іванченко Ольга
Сергіївна на посаді Генерального директора.
На підприємстві існує така система контролю якості аудиторських послуг,
що відповідає стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиту та
законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську
діяльність.
У 2013 році аудиторська компанія успішно пройшла зовнішню перевірку
системи контролю якості Аудиторської палати України і отримала
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Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0356 видане
згідно з Рішенням Аудиторської палати України №271/4 від 30.05.2013р.
Така відповідність була підтверджена і під час чергової перевірки, про що
видане Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0786
видане згідно з Рішенням Аудиторської палати України №360/4 від
31.05.2018р.
На підприємстві існує система внутрішнього контролю якості - Ми
стверджуємо, що вона є оптимальною та ефективною.
Система внутрішнього контролю якості це політики, процедури
контролю якості, встановлені товариством для підвищення рівня їх
розуміння персоналом важливості основного принципу аудиту, яким є
якість аудиторських послуг.
Наші внутрішні стандарти, політики та процедур контролю якості
розроблені відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості
(МСКЯ) 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд
історичної фінансової інформації, а також інші завдання з надання
впевненості, та надають супутні послуги» та Положення з національної
практики контролю якості аудиторських послуг
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1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю
якості аудиторських послуг» (ПНПКЯ 1), які зобов’язують кожну
аудиторську фірму запровадити політику та процедури контролю якості,
що забезпечують проведення всіх аудиторських перевірок відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту.
Керівник аудиторської фірми несе відповідальність за організацію,
впровадження і вдосконалення системи контролю якості аудиторської
фірми, на виконання норм Міжнародного стандарту контролю якості
(МСКЯ). Регулярно, зазначена сфера є об’єктом моніторингу.
Практики забезпечення незалежності, прийняті товариством, ґрунтуються
на Кодексі етики Міжнародної федерації бухгалтерів та внутрішніх
правилах;

процеси

охоплюють

незалежність

фірми,

особисту

незалежність, ротацію аудиторів та погодження аудиторських та
неаудиторських послуг.
Ми розробили та запровадили Корпоративні стандарти політики та
процедури контролю якості, що включають керівництво з етики та
незалежності.
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На внутрішніх тренінгах ми проводимо роз’яснювальну роботу стосовно
принципів незалежності.
Кожний, без виключення, фахівець компанії, підписує лист про
підтвердження своєї незалежності та зобов’язання щодо дотримання
конфіденційності.
Ротація фахівців, що здійснюють аудит на одному об’єкті, відбувається
один раз на три роки з наступним призначенням на цей об’єкт лише
через два роки.
У разі неможливості ротації спеціалістів один раз на два роки
проводиться

незалежна

перевірка

роботи

персоналу

з

надання

замовникові аудиторських послуг – відповідальною особою за контроль
якості або залученим незалежним експертом.
Дотримання керівництва з етики та незалежності перевіряється в межах
внутрішніх аудитів.
Система управління персоналом Компанії полягає у якісному підбору,
розвитку, безперервного навчанні персоналу, регулярному внутрішньому
тестуванні його професійного рівня та компетенції, обізнаність на системі
внутрішніх фірмових стандартів та відповідності їм.
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Всі аудитори є членами аудиторської палати України, учасниками
професійної організації – Спілка аудиторів України.
Аудиторська фірма сприяє активній участі своїх робітників у діяльності
громадських професійних організацій аудиторів (бухгалтерів, внутрішніх
аудиторів тощо), викладанні у навчальних закладах або на спеціальних
курсах чи семінарах з питань бухгалтерського обліку та аудиту.
Принципом оплати праці ключових партнерів є результат діяльності
кожного ключового партнера з аудиту, що оцінюється за особистим
вкладом.
Винагорода ключового партнера із аудиту складається з щомісячної
заробітної плати та винагороди, що відображає оцінку діяльності кожного
ключового партнера за певний період із урахуванням критерію - якість
аудиту, а також безпосередня участь у розвитку бізнесу.
Пов’язаними особами Компанії є Учасник та Керівник – Іванченко Ольга
Сергіївна, Учасник – Іванченко Валерій Віталійович.
Протягом 2020 року Компанія надавала послуги аудиту, в тому числі
обов’язкового, та неаудиторські послуги підприємствам, установам,
організаціям із різних секторів економіки України:
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послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності інших юридичних осіб, 30%
неаудиторські послуги іншим юридичним особам, 70%
всього завдань з надання впевненості

Професійна
аудиторів

цивільно-правова
перед

третіми

відповідальність

особами

Міжнародна

застрахована

у

група

Приватному

акціонерному товаристві Українська акціонера страхова компанія АСКА
на суму 10 000 000 гривень.
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