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3BiT про прозорiсть за 2018 piK

Опuс ореанiзацiйна-правовоt сmрукmурч mа сmрукmурч власносmi ауdumорськоi фiрмu
Юридична особа у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю,

Власник - 100% фiзична особа, аудитор - Черв'як Сергiй Вitсорович.

lнформацiя про членсmво у мережi

Не е членом мережi.

Опuс сmрукmурч управлiння ауOumорськоi фiрмч
вищим органом управлiння Товариства е збори учасникiв, ВиконавчиМ ОРГанОм

Товариства е Генеральний директор.
опuс сuсmемч внуmрiшньоео конmролю якосmi mа mверОження ореану управлiння або
наеляёовоео ореану про iT ефекmчвнiсmь

Система внутрitчнього контролю якостi створена вiдповiдно до МСКЯ '1 <<Контроль

якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансовоТ звiтностi, а такОж 3аВДаННЯ

з надання впевненостi i супутнi послуги> складаеться з наступних елементiВ:

вiдповiдальнiсть керiвництва за якiсть на фiрмi;
вiдповiднi етичнi вимоги;

прийняття та продовження вiдносин з клiентами i конкретних завдань;

людськi ресурси;
виконання завдання;

монiторинг.
Полiтики та процедури внутрiшнього контролю якостi письмово викладенi у вiдповiдних
внутрiшнiх положеннях, стандартах, методиках та iнших локальних актах, яким
користуються аудитори та iншi працiвники пiд час виконання вiдповiдниХ 3авдань.

Система внутрiшнього контролю якостi створена з урахуванням дiючого законодавства,
наявноi структури, кiлькостi працiвникiв, а також складностi i харакеру ПРИйнятих
завдань та вважаеться ефективною.

lнформацiя про 0аmу осmанньоi зовнitлньоi перевiркч счсmемч конmролю якосmi

Остання зовнiшня перевiрка Gистеми контролю якостi проведена з 26 по 27 грудня 20'16

року.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi Ns 0669, про те, що суб'еп
аудиторськоi дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролЮ якОСтi

аудиторських послуг, створеноТ вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйноi
етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську

дiяльнiсть, видане згiдно Рiшення АПУ вiд 26.01,2017 Ns338/3, чинне до 31.'t2.2022,

Перелiк пiOпрuемсm@, шо сmановляmь суспiльнuй iHmepec, якчм наёавалчся послуеч 3

обов'язковоео ауdumу у 2018 роцi
ТДВ "МlЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНlЯ";
ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997";

ПРАТ "ПРОМСТРАХ";
ПРАТ УРСК "ВАРТА";

пуАт "ст "нАдlя",
тдв "ск "Ассур".



lнформацiя про пракmuхч забезпечення незалежносmi, а mакох( пiапверdження
провеOення внуmрiшньоео аеляdу dаmрuмання незалёжносmi

забезпечення не3алежностi, вiдбуваоться за рахунок виконання внутрiшнiх вимог до
забезпечення незалежностi, зокрема:
_ щорiчного письмового пiдтвердження дотримання вимог незалежностi працiвниками
фiрми;
- прочедур iз перевiрки дотримання вимог незалежностi членами команд завдань iз
надання впевненостi;
- iнtлих встановлених процедур контролю забезпечення незалежностi,
ВНУтРitlнiй огляд дотримання незалежностi проводиться у процесi реалiзацii процедур
постiйного та перiодичного монiторингу у межах встановленоТ системи внутрilлнього
контролю.

tнформацiя про безперерене навчання ayOumopiB
Фiрма створюе умови для безперервного навчання персоналу за рахунок:
- участi у зовнiшнiх тематичних эаходах з питань бухгалтерського облiку, скпадання
фiнансовоI звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансовот звiтностi та
нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, оподаткування,
аудиту (семiнари, конференцii, вебiнари та iнще);
- придбання методичноi та перiодичноТ лiтератури;
_ контролю 3а встановленими законодавством вимогами lцодо щорiчного пiдвищення
квалiфiкацiТ аудиторам и;

- СПРИЯННЯ В СаМОСтiЙному отриманнi додатковоi профiльноi освiти, у тому числi
мiжнародноТ, та науковоТ дiяльностi;
- обговорення в колективi працiвникiв складних питань таiабо ocTaHHix прийнятих i

перспективних законодавчих змiн тощо.
BidoMocmi шоdо прчнцuпiв оплаmч працi ключовuх парmнерiв

оплата працi здiйснюеться у вiдповiдностi до дiючого законодавства згiдно
встановлених окладiв.

опuс полimuкu роmацгi клtочовuх парmнерiв з ауоumу mа ayoumopiB, залученuх ёо
вuконання завdання з обов'язковоео ауOumу

ротацiя ключових партнерiв з аудиту та аудиторiв, залучених до виконання завдання з
обов'язкового аудиту може здiйснюватися у разi перевищення встановлених меж
безперервного виконання завдання, як ключовий партнер, а також iз iнших обставин
(незалежнiсть, професiйнi якостi, поточне навантаження та iнtлi об'екгивнi фактори)
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та чинного законодавства.

lнформацiя пра ёохоOч у 2018 рацi
- доходи вiд надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоI звiтностi пiдприемств,
що становлять суспiльний iHTepec, i суб'ектiв, що належать до групи коruпанiй,
материнською компанiею яких е TaKi пiдприемства - 125 тис. грн;
- доходи вiд надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi iнших
юридичних осiб - 422 тис" грн;

- доходи вiд надання до3волених неаудиторських послуг пiдприемствам, що становлять
суспiльний iHTepec, не отримувались;
- доходи вiд надання неаудиторських послуг iншим юридичним особам - 1086 тис. грн.

lнформацiя про пов'язанuх осiб су6'екmа ауdumорськот аiяльносmi
товариство не мае дочiрнiх чи асоцiйованих пiдприемств та не е дочiрнiм або
асоцiйованим до iнчlих осiб,

При визначеннi обставин, lцо можуть виникати у Товариства, як суб'епа аудиторськоТ
дiяльностi, у зв'я3ку iз здiйсненням своеi дiяльностi, Товариство керуеться дiючим
3аконодавством, наявною та отриманою iнформацiею, враховуе контекст i вiдповiднi
обставини, на предмет наявностi (або вiдсутностi) ознак, за якими особи визнаються в
якостi пов'язаних.

'язаною особоtо Товариства.

Генеральнuй Оuрекmор
тоВ <дФ <гРАВlФ)
25 квimня 2019 року

С,В. Черв'як


