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звlт про прозорlсть
п ри вАтноТ АудиторськоТ Фl рм и (АудитсЕрвlс))
за 2018 piK

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФlРМА (АУДИТСЕРВlС)) (надалi- ПАФ (АУДИТСЕРВlС)) або Фiрма), код
€ДРПОУ 21З23931), мiсцезнаходження -29000, Хмельницька обл., MicTo Хмельницький, ВУЛИЦЯ
ГАГАРlНА, будинок 26, розпочала свою роботу у лютому 1994 року та на теперiшнiй час займае
достоЙне мiсце у сферi надання усього комплексу аудиторських та консалтингових послуг на

ринку УкраТни, що пiдтверджено нагородами Мiжнародного економiчного рейтингу кЛiга
Кращих> та позитивними вiдгуками наших клi€нтiв.

На теперiшнiй час ми обслуговуе постiйних клi€нтiв рiзних Форм власностi (приватнi,
комунальнi) та рiзних ceKTopiB економiки (промисловiсть, харчова галузь, будiвництво, сiльське
господарство, торгiвля i громадське харчування, фiнансовi компанiТ i компанiТ з управлiння
активами, iншi пiдпри€мства).

Наша фiрма вiдповiдае встановленим критерiям для проведення обов'язкового аудиту
визначеного Законом УкраТни кПро аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>> вiд 21_

грудня 2017 року N9 225B-VlllTa включена до вiдповiдних роздiлiв Реестру аудиторiв та суб'€ктiв
аудиторськоi дiяльностi за Ns 012В:

- роздiл кСуб'екти аудиторськоТ дiяльностi));

- роздiл кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий
аудит фiнансовоТ звiтностi >;

- роздiл кСуб'екти аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковиЙ
аудит фiнансовоi звiтностi пiдприемств, ц-lо становлять суспiльний iHTepec>.

Персонал ПАФ "АУДИТСЕРВlС" складають фахiвцi у галузi аудиту, облiку та господарського
права, що мають великий досвiд в своТй сферi дiяльностi та постiйно оновлюють своТ знання.
Основою нашого професiоналiзму с особиста вiдповiдальнiсть кожного працiвника за

дотримання професiЙних стандартiв та етичних норм а також методологii та iнструкцiЙ

розроблених нашою фiрмою. В штатi на постiйнiй ocHoBi працю€ 1-0 працiвникiв, в т.ч. 5

сертифiкованих аудитора, 3 (три) працiвника мають чиннi сертифiкати (дипломи) професiйних
органiзацiй (АССА DiplFR), що пiдтверджують високий piBeHb знань з мiжнародних стандартiв

фiнансовоi звiтностi; професiйна вiдповiдальностi перед третiми особами - замовниками
аудиту застрахована на суму 10 млн. грн.; публiчнiсть визначеноТ iнформацiТ для суспiльства

розкрита на власному веб-сайтi в мережi lHTepHeTi (www. auditservice.com.ua).

Система внугрiшнього контролю ПАФ кАУflИТСЕРВlС)) протягом 2018 року в цiлому
функцiонувала ефективно, включно з полiтиками та процедурами з безперервного навчання
аудиторiв та забезпечення незалежностi аудиторськоi фiрми. Проте слiд враховувати, що
внаслiдок властивих обмежень система контролю якостi не може забезпечити абсолютну
впевненiсть у тому, що Bci випадки недотримання вимог чинного законодавства та нормативно-
правового регулювання будрь попередженi або виявленi.



Опuс орzанiзоцiЙно-правовоi сmрукmурч mо сmрукmурч власносmi oyOumopcbKoi фiрмч
ПАФ кАУflИТСЕРВlС)) е юридичною особою, створеною у вiдповiдностi до украТнського
законодавства у формi приватного пiдприемства. ,Щата реестрацii - 17 лютого 1994 року.

Станом на З1 грудня 201В р. загальний розмiр частки в стаryтному капiталi аудиторськоi фiрми,
що належала сертифiкованому аудитору - громадянину УкраТни, складав 100,0 %.

lнформоцiя про мережу

ПАФ кАУflИТСЕРВlС) не € членом будь-якоi мережi.

Опчс сmрукmурч управлiння ауdчmорськоi фiрмч

Вищим органом управлiння Фiрмою та основною формою здiйснення прав юридичною особи i

iT повноважень € засновник Фiрми.

flиректор Фiрми, призначениЙ засновником, в управлiннi справами i поточнiй дiяльностi дiе на
принципах единоначальностi та керуеться нормативно-законодавчими вимогами застосовними
до аудиторськоi дiял bHocTi та BHppi ш н ьофi рмови м и ста нда ртами.

Опuс счсmемч внуmрiшньоzо конmролю якосmi mа mверOження ор2ану упровлiння про ii
ефекmчвнiсmь

Вiдповiдно до норм 3акону УкраТни кПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>,
Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, виданого Мiжнародною Федерацiею бухгалтерiв та
Мiжнародного стандарту контролю якостi 1кКонтроль якостi для фiрм, що виконують аудити та
огляди фiнансовоi звiтностi, а також завдання з надання впевненостi iсупрнi послуги> 1_

Фiрмою розроблене Положення iз забезпечення системи внррiшнього контролю якостi
професiЙних аудиторських послуг. Метою цього Положення е встановлення €диних для Фiрми
вимог до органiзацii аудиторською фiрмою систем контролю якостi аудиторських послуг.
Вiдповiдно до даного Положення та МСКЯ 1 система контролю якостi аудиторських послуг
склада€ться з таких елементiв:

а) вiдповiдальнiсть керiвництва за органiзацiю контролю якостi на Фiрмi;
б) етичнi вимоги;
в) прийняття завдання та продовження спiвпрацi з клiентом, i виконання специфiчних

завдань;
г) людськi ресурси;
д) виконання завдання;
е) монiторинг.

Полiтика та процедури контролю якостi Фiрми викладенi письмово в формi вiдповiдного
документа у виглядi:

- положення з контролю якостi;
- збiрки внррiшнiх положень та/або окремих стандартiв Фiрми.

Наведенi документи затвердженi наказом (розпорядженням) керiвника Фiрми. Персонал Фiрми
ознаЙомлениЙ з полiтикою й процедурами контролю якостi, застосовуваними Фiрмою.

.Щотримання вимог даного Положення на практицi забезпечуе обГрунтовану впевненiсть у тому,

що сама фiрма та iT персонал дiють вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання
впевненостi та етики, Кодексу етики професiйних бухгалтерiв та законодавчих i нормативних
вимог, що регулюють аудиторську дiяльнiсть, а висновки (звiти), що надаються Фiрмою,
вiдповiдають умовам завдан ня.



lнформацiю про dаmу осmонньоi зовнiшньоi перевiркч сuсmемч конmролю якосmi

3 1 жовтня 201В р. функцiю перiодичноТ зовнiшньоi перевiрки системи контролю якостi
аудиторських послуг в YKpaTHi покладено на:

- lнспекцiю з контролю якостi - щодо суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якi здiйснюють
обов'язковий аудит пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec;

- KoMiTeT з контролю якостi аудиторських послуг Ради АудиторськоТ палати Украiни - щодо
суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якi здiйснюють обов'язковий аудит пiдприемств, oKpiM
тих що становлять суспiльний iHTepec.

flo 1 жовтня 20].8 р, зовнiшня перевiрка контролю якостi здiйснювалась виключно KoMiTeToM з
контролю якостi аудиторських послуг АудиторськоТ палати УкраIни. У BepecHi 2016 року KoMiTeT
з контролю якостi аудиторських послуг Аудиторськоi палати УкраТни перевiрив дiяльнiсть ПАФ
кАУflИТСЕРВlС,). Мета такоТ перевiрки - з'ясувати, чи дотримуеться Фiрма вимог Мiжнародного
стандарту контролю якостi 1_, Мiжнародних стандартiв аудиry та iнших застосовних в YKpaiHi
законодавчих i нормативних aKTiB, що регулюють аудиторську дiяльнiсть при виконаннi завдань
з аудиту, огляду та надання iншоi впевненостi.

За результатами перевiрки рiшенням АудиторськоТ палати УкраТни N9 330/4 вiд 29 вересня 2016

р. ПАФ кАУflИТСЕРВlС,) визнане таким, що пройшло перевiрку системи контролю якостi

аудиторських послуг, i отримала кСвiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi>, яке на

сьогоднi е дiйсним (чинне до 3t.L2.2021 р.).

Перелiк пidпрчемсmв, що сmановляmь суспiльнчй iнmерес, якuм наdоволчся послуzч з
обов'язковоео ауdumу в попереOньому фiнансовому роцi

3мiнами до 3акону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> ].6 липня
1999 року NS 996-XlV, якi набрали чинностi з ]. сiчня 2018 р., запроваджено визначення
пiдприемства, що становить суспiл ьн ий iHTepec.

Новий 3акон Украiни кПро аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 21 грудня
2017 року N9 2258-Vlll набрав чинностi також з ]. сiчня 2018 року, але введений в дiю з 1 жовтня
2018 року.

Нижче наведено перелiк пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec, за результатами
аудиry фiнансовоi звiтностi яких ПАФ кАУflИТСЕРВlС) видано аудиторський висновок (звiт
незалежного аудитора) протягом 2018 року:

- ТОВ KClPlYC ЕКСТРУЖЕН>, код за €flРПОУ 316173В7, велике пiдприемство;
- ТОВ (УКРАТНА 2ОО].)), код за €ДРПОУ 35ОВО933, велике пiдприемство;
- ТОВ "КУА кГЕНЕ3lС", код за €.ЩРПОУ 36018714,eMiTeHT iнвестицiйних сертифiкатiв.

Наш обов'язковий аудит зазначених вище пiдприемств включав виключно аудит фiнансовоi
звiтностi за piK, що закiнчився 31 грудня 2017 року iпроведений до 01жовтня 201В року.
НаведениЙ перелiк пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec, надано виключно для
iнформування корисryвачiв 3BiTy про прозорiсть щодо потенцiйного впливу таких пiдприемств
на аудиторську практику нашоТ фiрми в цiлому, якби законодавчi норми, якими визначаються
пiдприемства, що становить суспiльний iHTepec, i якi набрали чинностi з 1 сiчня 2018 року та з 1

жовтня 201В року були застосовнi ще на 1сiчня 2017 року.



lнформоцiю про пракmuкч зобезпечення незолежносmi, а mокож пidmверOження
провеdення BHympiulHbozo оzляdу dоmрuмоння незолежносmi

Фiрма впровадила полiтику та процедури, якi надають достатню впевненiсть, lцо сама Фiрма, lT

персонал i, в разi потреби, iншi особи, що пiдпадають пiд вимоги незалежностi (наприклад,
експерти чи аудитори-субпiдрядники), дотримуються незалежностi там, де цього вимагають
Кодекс етики та статri 10 3акону Украiни кПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську

дiяльнiсть>.

Щонайменше раз на piK Фiрма отримуе вiд усього персоналу, незалежнiсть якого вимагаеться
Кодексом етики та Законом Украiни кПро аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>,
письмове пiдтвердження дотримання своеТ полiтики та процедур щодо незалежностi.

ВнррiшнiЙ монiторинг письмових пiдтверджень, вiдповiдностi полiтики та процедур Фiрми
щодо дотримання незалежностi проводиться на постiйнiй ocHoBi з метою отримання
обГрунтованоi впевненостi, що iT полiтика i процедури щодо забезпечення незалежностi
вiдповiднi, адекватнi, працюють ефективно й дотримуються на практицi.

lнформацiю про безперервне новчання aydumopiB

Фiрма впровадила таку полiтику та процедури, якi б надали iй обГрунтовану впевненiсть у тому,

що Фiрма ма€ достатньо персоналу, здiбностi, компетентнiсть та вiдданiсть етичним принципам
якого дають змогу надавати аудиторськi послуги згiдно з Професiйними стандартами,
законодавчими i нормативними вимогами, i дають можливiсть Фiрмi або Керiвнику групи iз

завдання надавати висновки (звiти), що вiдповiдають умовам завдання.

З метою забезпечення ефективного проведення аудиту та виходячи з потреб управлiння
основними видами навчань €:

- систематичне самостiйне навчання (caMoocBiTa), в тому числi навчання за програмами
DlPlFR за бажанням працiвникiв;

- внугрiшнi професiйнi семiнари на постiйнiй ocHoBi, участь в яких е обов'язковою для Bcix

категорiй персоналу;

- Bci сертифiкованi аудитори проходять обов'язкове зовнiшне удосконалення професiйних

знань. Мiнiмальна тривалiсть такого пiдвищення квалiфiкацii становить не менш нiж ]"20 годин

протягом З-х послiдовних календарних poKiB.

Керiвництво Фiрми вiдвiдуе перiодичнi курси з полiпшення Тх навичок управлiння та особистого
розвитку, приймае участь в рiзноманiтних ceMiHapax, конференцiях та круглих столах.

BiOoMocmi щоdо прuнцuпiв оплаmч працi ключовuх парmнерiв

Система винагороди ключових партнерiв з аудиry встановлю€ться трудовими договорами
вiдповiдно з дiючою в Фiрмi системою оплати працi. Вiдповiдно до внррiшньофiрмового
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦl Винагорода ключових партнерiв ПАФ кАУ!ИТСЕРВlС))
складаеться з наступних елементiв:

- заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженнi, яку
власник або уповноважений ним орган виплачу€ працiвнику за виконану ним роботу;

- iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати у формi винагород за виконання разових
робiт першорядноТ важливостi працiвникам Фiрми, що приймають активну участь у розробцi та

реалiзацiТ проектiв, виконаннi термiнових робiт, у формi матерiальноi допомоги й iнших



компенсацiЙних виплат призначаються вiдповiдно до чинного законодавства або якi
провадяться понад установленi норми.

Опuс полimчкч роmацii ключовllх парmнерiв з ayOumy mа aydumopiB, залученuх do
вчконання зовdання з обов'язково?о ayOumy

Фiрма забезпечуе ротацiю аудиторiв, залучених до виконання завдання з обов'язкового аудиту
фiнансовоТ звiтностi, Ключовий партнер з аудиту - аудитор, який призначений Фiрмою
вiдповiдальним за проведення аудиту фiнансовоi звiтностi вiд iMeHi аудиторськоТ фiрми
припиня€ свою участь в обов'язковому аудитi фiнансовоi звiтностi пiдприемства, не пiзнiше нiж
через ciM poKiB з дати Тх призначення.

lнформацiя про 0охоdч:

3а piK, що закiнчився 3]. грудня 2018 р., загальна сума доходiв вiд надання професiйних послуг
ПАФ кАУ!ИТСЕРВlС)) становила 3 135,0 тис, гривень. та була представлена наступним чином:

Професiйнi послуги класифiкованi у вiдповiдностi до 3акону УкраТни кПро аудит фiнансовоi
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>. Наведений обсяг обов'язкового аудиту пiдприемств, що
становлять суспiльниЙ iHTepec, надано виключно для iнформування користувачiв 3BiTy про

прозорiсть щодо потенцiйного впливу таких пiдприемств на аудиторську практику нашоi фiрми
в цiлому, якби законодавчi норми, якими визначаються пiдпри€мства, що становить суспiльний

iHTepec, i якi набрали чинностi з 1 сiчня 201В року та з ]. жовтня 201В року були застосовнi ще на

]. сiчня 2017 року.

Вид послуг обсяг
реалiзованих
послуг, тис. грн.

Питома
вата,Yо

доходи вiд надання послуг з обов'язкового аудиry фiнансовоi
звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec, i

суб'ектiв, що належать до групи компанiй, материнською
компанiсю яких € TaKi пiдпри€мства

з26,7 !о,4

доходи вiд надання послуг з обов'язкового аудиry фiнансовоi
звiтностi iнших юридичних осiб

1035,8 зз,0

доходи вiд надання дозволених неаудиторських послуг

пiдприемствам, що становлять суспiльний iHTepec

0

доходи вiд надання неаудиторських послуг iншим юридичним
особам

L772,5 56,6

у mому ччслi dохоdч Bi) наOання супуmнiх послуе iз завdання з
вч коно н ня поеоdже н ux п роцеdу р

1600,6 51,1

Разом 3 135,0 L00%



lнформацiю про пов'язанuх осiб суб'екmа оуdumорськоi diяльносmi

Пов'язаними особами ПАФ кАУflИТСЕРВlС> е:

- власник - Сербiн lBaH lванович;

- директор - Мярковський Анатолiй Йосипович;

- ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФlРМА кАУflИТСЕРВlС l ПАРТНЕРИ)), код за €ЩРПОУ ЗЗ526611,
бухгалтерськi послуги;

- товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю "служБА ЕкономlчноТ l прАвовоl'
ДОПОМОГИ "КОНСУЛЬТАНТ", код €пЩРПОУ 3 ьтацiйнi послуги.

,Щиректор ПАФ KAYfl ИТСЕРВlСD А.й.
/сертифiкат аудитора серiI А N9 001015
АудиторськоТ палати УкраТни Ns 13 вiд 24
аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi

року, виданий рiшенням
зареестрований у Реестру

Украiни за Ns 101095/
fu.X""uo9


