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ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФlРМА кАУflИТСЕРВlС) (надалi  ПАФ кАУflИТСЕРВlС> або
Фiрма), код €
Д РПОУ 21323931), мiсцезнаходж ення 29000, Хмельницька обл., MicTo
Хмельницький, ВУЛИЦЯ ГАГАРlНА, будинок 26, розпочала свою робоryулютому 1994 року
та на теперiшнiЙ час заЙма€ достоЙне мiсце у сферi надання усього комплексу
аудиторських та консалтингових послуг на ринку Укратни, що пiдтвердж ено нагородами
Мiж народного економiчного рейтингу кЛiга Кращих)) та позитивними вiдгуками наших
клi€
н тiв.

На теперiшнiй час ми обслугову€ постiйних клiентiв рiзних форм власностi (приватнi,
комунальнi) та рiзних ceкTopiB економiки (промисловiсть, харчова галузь, будiвництво,
сiльське господарство, торгiвля i громадське харчування, фiнансовi компанii i компанiТ з
мства).
управлiння акти вами, iншi пiдпри€
Наша фiрма вiдповiдае встановленим критерiям для проведення обов'язкового аудиry
визначеного 3аконом Украiни кПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>
вiд2L rрудня 2017 року N9 2258VlllTa включена до вiдповiдних роздiлiв Реестру аудиторiв
та суб'€
к тiв аудиторськоТ дiяльностi за Ne 0128:
 роздiл кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi> ;
 роздiл кСуб'екти аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язков ий ау дит фiнансовоi звiтностi > ;
 роздiл кСуб'екти аудиторськоТ дiяльносгi, якi мають право проводити
обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, lцо становлять суспiльний iHTepec> .
Персонал ПАФ "АУДИТСЕРВlС" складають фахiвцi у галузi эудиту, облiку та господарського
права, що мають великий досвiд в своТй сферi дiяльностi та постiйно оновлюють своТ
знання. Основою нашого професiоналiзму € особиста вiдповiдальнiсть кож ного
працiвника за дотримання професiйних стандартiв та етичних норм а також методологiТ та
iнструкцiй розроблених нашою фiрмою. В штатi на постiйнiй ocHoBi працю€ 12 працiвникiв,
в т. ч. 7 сертифiкованих аудитора; 3 (три) працiвника мають чиннi сертифiкати (дипломи)
професiЙних органiзацiй (АССА DiplFR), що пiдтвердж ують високий piBeHb знань з
мiж народних стандартiв фiнансовоТ звiтностi; професiйна вiдповiдальностi перед третiми
особами  замовниками аудиry застрахована на суму ] .0 млн. грн.; публiчнiсть визначеноi
iнформацiТ для суспiльства розкрита на власному вебсайтi в мереж i lHTepHeTi (www.
auditservice.com. ua).
кАУflИТСЕРВlС)) протягом 2019 року в цiлому
полiтиками та процедурами з безперервного
незалеж ностi аудиторськоТ фiрми. Проте слiд
обмеж ень система контролю якостi не мож е
забезпечити абсолютну впевненiсть у тому, що Bci випадки недотримання вимог чинного
законода вства та нормати вноп равового регулювання будрь попередж енi або вия вленi.

Система внррiшнього контролю ПАФ
функцiонувала ефективно, включно з
навчання аудиторiв та забезпечення
враховувати, що внаслiдок властивих

Опuс орzанiзацiilноправовоi сmрукmурч mа сmрукmурч власносmi ауdumорськоi фiрмч

ПАФ кАУflИТСЕРВlС)) € юридичною особою, створеною у вiдповiдностi до украТнського
законодавства у формi приватного пiдприемства. flaTa реестрацii 17 лютого 1994 року.
Станом на 31 грудня 2019 р. загальний розмiр частки в статугному капiталi аудиторськоТ
фiрми, що належ ала сертифiкованому аудитору  громадянину УкраТни, складав 100,0 % .

lнформацiя про мереж у
ПАФ кАУflИТСЕРВlС)) не € членом будьякоi мереж i.
Опuс сmрукmурч управлiння оуOumорськоi фiрмч

Вищим органом управлiння Фiрмою та основною формою здiйснення прав юридичною
особи iiT повноваж ень € засновник Фiрми.
flиректор Фiрми, призначений засновником, в управлiннi справами i поточнiй дiяльностi
диноначальностi та керуеться нормативнозаконодавчими вимогами
дiе на принципах €
застосовними до аудиторськоi дiяльностiта внугрiшньофiрмовими стандартами.
Опuс сuсmемч BHympiutHbozo конmролю якосmi mа mверOж ення opzaly упровлiння про
ефекmuвнiсmь

iT

до норм 3акону Украiни кПро аудит фiнансовоi звiтностi та

аудиторську
дiяльнiсть> , Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, виданого Мiж народною Федерацiею
бухгалтерiв та Мiж народного стандарry контролю якостi 1 кКонтроль якостi для фiрм, що
виконують аудити та огляди фiнансовоТ звiтностi, а також завдання з надання впевненостi i
супрнi послуги)) 1 Фiрмою розроблене Полож ення iз забезпечення системи внррiшнього

Вiдповiдно

контролю якостi професiйних аудиторських послуг. Метою цього Полож ення е
встановлення €
диних дrrя Фiрми вимог до органiзацiТ аудиторською фiрмою систем
контролю якостi аудиторських послуг. Вiдповiдно до даного Полож ення та МСКЯ 1
система контролю якостi аудиторських послуг складаеться з таких елементiв:

а)
б)
в)

вiдповiдальнiсть керiвництва за органiзацiю контролю якостi на Фiрмi;
етичнi вимоги;
прийнятгя завдання та продовж ення 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:
 полож ення з контролю якостi;
 збiрки внррiшнiх полож ень та/ або окремих стандартiв Фiрми.
Наведенi документи затвердж енi наказом (розпорядж енням) керiвника Фiрми. Персонал
Фiрми ознайомлений з полiтикою й процедурами контролю якостi, застосовуваними
Фiрмою.

flотримання вимог даного Полож ення на практицi забезпечуе обrрунтовану впевненiсть у
тому, що сама фiрма та iT персонал дiють вiдповiдно до Мiж народних стандартiв аудиry,
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 завдання.

lнформоцiю про 0оmу осmанньоi зовнiлuньоi перевiркч сuсmемч конmролю якосmi

3 ] . ж овтня 2018 р. функцiю

перiодичноТ зовнiшньоТ перевiрки системи контролю якостi
аудиторських послуг в YKpaiHi покладено на:
 lнспекцiю з контролю якостi  щодо суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi, якi здiйснюють
обов'язковий аудит пiдприемств, lцо становлять суспiльний iHTepec;
 KoMiTeT з контролю якостi аудиторських послуг Ради Аудиторськоi палати УкраТни  щодо
cy6'eKTiB аудиторськоТ дiяльностi, якi здiйснюють обов'язковий аудит пiдприемств, oKpiM
тих що становлять суспiльний iHTepec.

1ж овтня 2018 р. зовнiшня перевiрка контролю якостi здiйснювалась виключно KoMiTeToM з
контролю якостi аудиторських послуг Аудиторськоi палати Украiни. У BepecHi 2016 року KoMiTeT
з контролю якостi аудиторських послуг АудиторськоТ палати УкраТни перевiрив дiяльнiсть ПАФ
кАУflИТСЕРВlС). Мета такоТ перевiрки
з'ясувати, чи дотримуеться Фiрма вимог Мiж народного
стандарry контролю якостi J., Мiж народних стандартiв аудиry та iнших застосовних в YKpaTHi
3аконодавчих i нормативних aKTiB, що регулюють аудиторську дiяльнiсть при виконаннi завдань
з аудиry, огляду та надання iншоТ впевненостi.

.Що



3а результатами перевiрки рiшенням АудиторськоТ палати Украiни 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 З1,,L2.2021 р.).

Перелiк пiOпрчемсmв, що сmановляmь суспiльнuй iнmерес, якalм наdавалuся послуеч з
обов'язковоzо оуdumу в попереdньому фiнансовому роцi
3акон УкраТни вiд 05.10.2017 N9 2164Vlll кПро внесення змiн

до 3акону

УкраТни кПро
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi) щодо удосконалення окремих полож ень))
(далi  3акон N9 2164Vlll) набув чинностi з О 1.01.2018, KpiM абзацiв шостого i сьомого пункry 12
роздiлу l цього 3акону, якi набули чинностi з 1 сiчня 2019 року,3азначенi норми 3акону Ns 2164
Vlll стосуються обов'язку великих пiдпри€мств, якi не е емiтентами цiнних паперiв, середнiх
пiдприемств, iнших фiнансових установ, 1цо належ ать до мiкропiдпри€
мств та малих
пiдприемств, не пiзнiше нiж до 1 червня року, що наста€ за звiтним перiодом, оприлюднювати
рiчну фiнансову звiтнiсть разом з аудиторським висновком.
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни у листi вiдО7.L2,2018 N9 35210065/ З2299 оприлюдненому на
офiцiйному вебсайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, надало роз'яснення щодо звiтного перiоду

за який фiнансова звiтнiсть вищезазначеноТ категорii пiдприемств ма€ обов'язково
оприлюднюватися з аудиторським висновком. 3окрема великi пiдприемства, якi не €
емiтентами цiнних паперiв, та середнi пiдприемства, iншi фiнансовi установи, що належ ать до
мiкропiдпри€
мств та малих пiдприемств, оприлюднюють рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчну
консолiдовану фiнансову звiтнiсть разом з аудиторським висновком, починаючи з фiнансовоi
звiтностi за 2019 piK, вiдповiдно до вимог абзацiв другого та третього частини TpeTboi статгi ] "4
3акону та з урахуванням cTaTTi 1З 3акону, вiдповiдно до якоТ звiтним перiодом для складання
фiнансовоТ звiтностi € календарний piK.

Ниж че наведено перелiк пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec, за результатами
обов'язкового аудиry фiнансовоТ звiтностi яких ПАФ (АУДИТСЕРВlС)) видано аудиторський
висновок (звiт незалеж ного аудитора) протягом 2019 року:
 ТОВ "КУА кГЕНЕ3lС", код за €flРПОУ 36018714, eMiTeHT iнвестицiйних сертифiкатiв;
 ТОВ "ТРЦ ЛАВИНА", код за €flРПОУ З8537759, eMiTeHT облiгацiй;
 ТОВ кЕСКА КАПlТАЛ), код за €Д РПОУ 36258745, eMiTeHT облiгацiй.
Наш обов'язковий аудит зазначених вище пiдприемсгв включав виключно аудит фiнансовоТ
звiтностi за piK, що закiнчився 31 грудня 2018 року i проведений протягом 201,9 року.
KpiM цього, далi наведено перелiк великих пiдприемств, що становлять суспiльниЙ iHTepec, за
результатами iнiцiативного аудиry фiнансовоТ звiтностi яких ПАФ кАУflИТСЕРВlС) видано звiт
незалеж ного аудитора протягом 2019 року:
 ТОВ KClP| YC ЕКСТРУЖЕН> > , код за €flРПОУ 31617З87, велике пiдприемство;
 ТОВ (УКРАТНА 2001)), код за €Д РПОУ 35О8О933, велике пiдприемство;
 ТОВ кКАРАТ> , код за €Д РПОУ 2LЗ28928, велике пiдприемство.

Наведений перелiк пiдприемств, lцо становлять суспiльний iHTepec, надано виключно для
iнформування корисryвачiв 3Biry про прозорiсть щодо потенцiйного впливу таких пiдприемств
на аудиторську практику нашоI фiрми в цiлому, якби законодавчi норми, якими визначаються
пiдприемства, що становить суспiльний iHTepec, i якi набрали чинностi з 1 сiчня 2019 року були
застосовнi ще на 1сiчня 2018 року.

lнформацiю про пракmuкч забезпечення незалеж носmi,

а mакож

пidmверdж ення

провеOення внуmрiшньоzо оzляOу dоmрuмання незалеж носmi

Фiрма впровадила полiтику та процедури, якi надають достатню впевненiсть, lцо сама Фiрма, iT
персонал i, в разi потреби, iншi особи, що пiдпадають пiд вимоги незалеж ностi (наприклад,
експерти чи аудиторисубпiдрядники), дотримуються незалеж ностi там, де цього вимагають
Кодекс етики та статгi 10 3акону УкраТни кПро аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть> .
т ься
Щонайменше раз на piK Фiрма отриму€ вiд усього персоналу, незалеж нiсть якого вимага€
Кодексом етики та 3аконом УкраТни кПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> ,
письмове пiдтвердж ення дотримання своеТ полiтики та процедур щодо незалеж ностi.

Внррiшнiй монiторинг письмових пiдтвердж ень, вiдповiдностi полiтики та процедур Фiрми
щодо дотримання незалеж ностi проводиться на постiйнiй ocHoBi з метою отримання
обrрунтованоТ впевненостi, що iT полiтика i процедури щодо забезпечення незалеж ностi
вiдповiднi, адекватнi, працюють ефективно й дотримуються на практицi.

lнформацiю про безперервне навчання ayOumopiB

Фiрма впровадила таку полiтику та процедури, якi б надали'iй обiрунтовану впевненiсть

у тому,
компетентнiсть
та
вiдданiсть
етичним
принципам
ма€
персоналу,
здiбностi,
Фiрма
достатньо
що
якого дають змогу надавати аудиторськi послуги згiдно з Професiйними стандартами,
законодавчими i нормативними вимогами, i дають мож ливiсть Фiрмi або Керiвнику групи iз
завдання надавати висновки (звiти), що вiдповiдають умовам завдання.

3 метою забезпечення ефективного проведення аудиту та виходячи з потреб

управлiння
основними видами навчань €:
 систематичне самостiйне навчання (caMoocBiTa), в тому числi навчання за програмами

DlPltR за баж анням 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 120 годин
протягом 3х послiдовних календарних poKiB.
Керiвництво Фiрми вiдвiдуе перiодичнi курси з полiпшення ix навичок управлiння та особистого
розвитку, приймае участь в рiзноманiтних ceMiHapax, конференцiях та круглих столах.

ВiOомосmi шоOо прuнцuпiв оплаmч процi ключовuх порmнерiв
Система винагороди ключових партнерiв з аудиry встановлю€
т ься трудовими договорами
вiдповiдно з дiючою в Фiрмi системою оплати працi. Вiдповiдно до внррiшньофiрмового
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦl Винагорода ключових партнерiв ПАФ кАУflИТСЕРВ!С)
складаеться з насryпних елементiв:
 заробiтна плата  це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираж еннi, яку
власник або уповноваж ений ним орган виплачу€ працiвнику за виконану ним робоry;
 iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати у формi винагород за виконання разових
робiт першорядноТ важ ливостi працiвникам Фiрми, що приймають активну участь у розробцiта
реалiзацiТ проектiв, виконаннi термiнових робiт, у формi матерiальноТ допомоги й iнших
компенсацiйних виплат призначаються вiдповiдно до чинного законодавства або якi
провадяться понад установленi норми.

Опuс полimuкч роmоцii ключовuх парmнерiв

з

оуOumу

mа

ayOumopiB, золученuх do

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

lнформоцiя про 0охоOч:

3а piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року, загальна сума доходiв вiд надання професiйних
послуг ПАФ кАУflИТСЕРВlС)) становила 428З,6 тис. грн. та була представлена насryпним чином:
Вид послуг

обсяr

Питома

реалiзованих

BaTa,Yo

поспуг, тис. грн.

доходи вiд надання послуг з обов'язкового аудиry фiнансовоi
звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec
доходи вiд надання послуг з обов'язкового аудиry фiнансовоТ
звiтностi iнших юридичних осiб
доходи вiд надання дозволених неаудиторських послуг
пiдприемствам, що становлять суспiльний iHTepec i суб'ектiв,
що належ ать до групи компанiй, материнською компанiею
яких € TaKi пiдпри€
мства

195,5

4,6

] .083,5

25,з

479,о

LL,t

5

доходи вiд надання неаудиторських послуг iншим юридичним
особам
у mому ччслi dохоdч Bid наdання супуmнiх послу2 iз завOоння з
Bu ко на н н

я узzоOж е

н

ux

п

ро цеdу

2525,6

59,0

2079,0

48,5

428з,6

L0o%

р

Разом

Професiйнi послуги класифiкованi у вiдповiдностi до 3акону Украiни кПро аудит фiнансовоi
звiтностi та аудиторську дiял bHicTb> .

lнформоцiю про пов'язонltх осiб су6'екmа ayOumopcbKo'i iliяльносmi
Пов'язаними особами ПАФ (АУДИТСЕРВlС> е:
 власник  Сербiн lBaH lванович;
 директор  Мярковський Анатолiй Йосипович;
 ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФlРМА кАУflИТСЕРВlС l ПАРТНЕРИ)), код за €flРПОУ 33526611,
бухгалтерськi послуги;
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕ
овlдАльнlстю "служ БА ЕкономlчноТ l прАвово[
31791986, консультацiйнi послуги.
допомоги "консч
2

flиректор ПАФ KAl
/ сертифiкат аудитора
Аудиторськоi палати У
аудиторiв та cy6'eKTiB ау,
28 квiтня 2020 року

ф9

Мярковський А.Й.
'6ерезня
iд 24
1994 року, виданий рiшенням
березня 1994 р. та зареестрований у Реестру
АудиторськоТ палати УкраТни за Nэ 101095/

