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шановнi колеги!

Представля.смо Вашiй увазi Звiт про прозорiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
(AAI] (СЕИЯ-КIРШ-АУДИТ> за 2019 piK.
З хсовтня 20 1 8 року дiе новий закон Украiни <I1po аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську
дiялт,нiсть>. Прийняття даIIого закону свiдчить про те) що без вiдновлення ,га змiцненFIя

довiррI до аудиторськоi професii, уваги до якостi аудиту, пiдвищення прести}Itу системи
сер,глIфiкацii аудлrторiв, fi нацiонального та свiтового визнання подirльшиЙ розвиток
виглядае вкрай сумнiвни]\t
Сьогоднi ТОВ (AAFI (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ) - бiльше 24 poKiB професiлiного досвiду
IIа;lання аудиторських послуг клiентам рiзних видiв дiяльностi.
Ми BBarKacMo, що якiсть aylII{Ty мас бути тiльки найвищого рiвня, а результати нашоi роботи

- цirtttил,tи для кожного клiеtlта чи користувача фiнансовоi звiтностi.
кltючовим моментом у процесi аудиту для нас е абсолютна прихи.тlьнiсть до якостi, Якiсть
ауди,гу i вiдмiнниЙ клiентськиЙ cepвic iдуть поруч,
l{eii притrlдип е визначальнI{NI для Bcix спiвробiтникiв нашоi компанiТ i мае фундамента]Iьне
зIlаtiеIIня лля HalIIoi корпоративноi культури. В той же час прозорiсть дiяльностi - наш
обов'я:зок перед суспiльством.
ЯKicrlItl"t аудит здеlпевлIое ресурс для фiнансування подальшого розв}Iтку буль-якоi
ttомпаttii i rriдцвищуе зацiкавJIеIliсть iHBecTopiв.
Ми BIIеBIIеHi, що застосування результатiв якiсного аудиту допомо}ке запровадити
позитltвпi зNIiIrи як в /{ержавнiй, так i в комерцiйнiй сферi.

З повагою,
Генералылий дирск,гор

тов (AAFI ксвЙя-кtрlII-Аудит)
Здорiченко IBaHHa IBaHiBlta

розкриття IнФормАцIi вIдповIдно до вимог Аудиторськоi пАлАти
уItрАiни

товАриство з оБмЕ}I(EI{ою вIдповIдАльнIстю кААн (сЕЙя-кIрш-Аудит)
Iден,гифiкацiiлний кол С/lРГI ОУ : 2426З | 64
By:r. CiM'i Прахових, 27, оф. 5, Клtiв, 0103З, Украirrа
Ауллrторська фiрма здiйснtос свою дiяльtliсть lla пiдставi внесен}Iя до Ре€стру аулиторiв та
суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi пiд J\Ъ 1525, який опублriковано на сайтi Аулиторськоi
IIалатII Украiни https : //www. aptt. с оm. ua, в наступнi роздiли :

. <Суб'ск,Iи аудиторськоi лiяльностi>,

. "суб'скти аулиторськоi дiялылостi, якi мають право проводити обов'язковий аулит

фiнансовоi звiтностi пiдприсмств, lцо становлять суспiльний iItTepec",
. "Суб'скти аудиторськоiлiяльностi, якi MaIoTb IIраво проводитIt обов'язковий аудит

фiнансовоТ звiтностi".
'Гел.: l- З80 (.t4) 289-55-64
Факс: + З80 (44) 289-5З-80
Email : director(@seya.com.l lir



стрАхувАння проФЕсlйноi вIдповIдАлъностI
на дату пiдготовки даного звiту !оговiр страхування вiдповiда-тlьностi аудиторiв укладений
з ПрАТ <<YKpaiHcbKa акцiонерна страхова компанiя АСКА> J\lb 3498727 вiд2O.tI.20t9 i е
дiйсним до 06.12.2020.
СИСТЕМА КОНФIДЕНЦIЙНОГО ЗБЕРIГАНIIЯ IНФОРМАЦIi
ТОВ (ААН кСВЙЯ-КtРШ-АУДИТ> iнформус про iснування у нього умов, якi забезпечують
дiеву систему конфiденцiйного зберiгання iнформацii, щодо замовникiв аудиторських
послуг, а саме:
В Товариствi затверджене i доведене до вiдома працiвникiв Положення про конфiденцiйну
iнформацiю.

ПРАВОВА СТРУКТУРА ТА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТI
Власниками аудиторськоi фiрми ТОВ кААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> е двi фiзичнi особи -
сертифiкованi аудитори:

- Зацерковна Тотяна МиколаiЪна;
- ЗацерковнийСергiйАнатолiйович.

ТОВ кААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> на 100% належить cBoiM учасникам (партнерам), кожен
з яких працюе в фiрмi. Станом на 31.12.20|9 частка участi в капiталi товариства, що
належала сертифiкованим аудиторам - громадянам Украihи, складае 100%.

СТРУКТУРА УПРАВЛIННЯ
Вищим органом управлiння ТОВ (ААН кСВЙЯ-КIРШ-АУДИТ> в YKpaiHi е Загальнi збори
учасникiв. Виконавчим органом Товариства е .Щирекцiя.
,Щирекцiя дiе у складi Генерального директора, Фiнансового директора та Виконавчих
директорiв- членiв,Щирекцii.
,Щирекцiю очолюе генеральний директор Товариства - Здорiченко IBaHHa IBaHiBHa (номер
реестрацii в PeccTpi аулиторiв 1 00856).
.Щирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам i органiзовуе виконання ixHix рiшень. ,Щирекцiя не мае
праВа приЙмати обов'язковi для Учасникiв рiшення. Засiдання.Щирекцii проводяться в Mipy
необхiдностi, але не рiдше одного разу на два мiсяця.

ОПИС СИСТЕМИ ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТI
Система контролю якостi професiйних послуг ТОВ (ААН (СЕЙЯ-КIРШ_АУДИТ)
базУеться на Мiжнародному стандартi контролю якостi 1 (МСКЯ 1), а також на положеннях
нацiональноi практики контролю якостi та вимогах iз контролю якостi ТОВ (ААН (СЕЙЯ_
КIРШ-АУДИТ).
Мiжнародний стандарт контролю якостi, запроваджений Радою з Мiжнародних стандартiв
аУдиту та надання впевноностi (РМСАНВ), набув чинностi 15 грудня 2009 року. Його мета

- ВиЗначити норми та надати вказiвки щодо зобов'язань аудиторських фiрм стосовно
СИСТеМИ КОнТролю якостi аудиту, огляду, iнших завдань iз надання впевненостi та супутнiх
послуг.
Контроль якостi аудиту розглядаеться в Мiжнародному стандартi аудиту (МСА) 220
ККонтроль якостi аудиту фiнансовоi звiтностi)), за яким партн9р iз завдання повинен брати
На Себе вiдповiдальнiсть за загальну якiсть кожЕого завдання з аудиту, на яке BiH
ПРИЗНаЧеНИЙ. ПРИ цЬому МСКЯ 1 вимагае вiд аудиторськоi фiрми встановити та
ПiДТРИмУваТи систему контролю якостi, яка б надаваJIа достатню впевненiсть у тому, що
компанiя та ii персонал дотримуються вимог професiйних стандартiв, застосовуваних
законодавчих i нормативних вимог, а наданi аудиторськi звiти вiдповiдають конкретним
обставинашr.
Система контролю якостi послуг ТОВ кААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> складаеться з полiтик
i процедуР, розроблених намИ для досягнення вищевказаних цiлей, та процедур, необхiдних
для монiторингу вiдповiдностi наllтоi роботи цим полiтикам.



Наша система внутрiшнього контролю, викладена в Стандартах системи
контролю якостi 'ГОВ KAAFI кСЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ), включас полiтики
стосовно кожного з наведених нижче елементiв:

овiдповiдальнiсть керiвництва за якiсть всерединi фiрми.

внутрiшнього
та процедури

оЕтичнi вимоги.
оПрийняття та IIродов}IIення cTocyHKiB з клiснтами i конкретних завдань.
олrодськi ресурси.
оВиконання завдань.
оМонiторинг.

Yci партнери iз завдання i спiвробiтники нашоi компанii лотримуються полiтик i процедур
ВiДПОвiДllо до МСКЯ ] та Стандартiв системи внутрiшнього контролю якостi, адже це
необхiдна умова управлiння ризиками та захисту репутацii ТОВ (ААН (СЕЙЯ-КIРШ-
АУДИТ).

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА
Вiдповiдальним за органiзацiю контролtо якостi згiдно з МСКЯ 1 с Генеральний лиректор
ТОВ кААН (СЕЙЯ-ЮРIХ-АУДИТ). В Товариствi розробленi та впровадженi rrолiтики тЬ
ПРОцеДУри, якi визначають, шlо якiсть * це основне питання при виконаннi завдань з аудиту.
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог системи контролю якостi несе Щиректор з контролю
якостi - сер,гифiкований аудитор Кузуб Олександр Анатолiйович.
Контроль включае в себе перiодичну перевiрку системи контролю якостi та повсякчасне
забезпечення гарантiй актуальностi такоi системи.
ПРО Bci нововведення повiдомляеться персонал електронною поштою, а для глибшого
РОзУмiння впроваджених змiн для спiвробiтникiв проводяться внутрiшнi тренiнги та круглi
сТоли. IЩорiчно проводяться навчальнi заняття з питань певних вимог МСКЯ 1.

Ми всiляко заохочусмо наших спiвробiтникiв висловлювати свою думку чи заувarкення з
IIиТанЬ контролю якостi. Yci отриманi пропозицii та зауваження обговорюються на
перiоди.Iних I{арадах.

Щиректор З контролю якостi забезпечуе своечаснi вiдповiдi на IIитання, пiднятi персоналом,
У ТоМУ T ислi розробляс заходи для вдосконаJIення системи контролю якостi.
Персона,т ТОВ кААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ) дотримусться процедур контролю якостi в
своiй повсякденнiй дiяльностi через :

О BHyTpiшrHi rсомунiкацii (розсилка персоналу повiдомлень iз рiзних питань:
нововведення в системi оподаткування, професiйних стандартах, внутрiшнiх
пОлiтиках та процедурах, стандартах фiнансовоi звiтностi; навчальнi заходи та
вебiнари);
о внутрiшнi зустрiчi (загальнi збори спiвробiтникiв, cTapToBi наради групи завдання
з надання впевненостi);
о постiйнi навчальнi внутрiшнi та зовrliшнi заходи;
о щорiчне оцiнювання роботи партнерiв i спiвробiтникiв.

МОНIТОРИНГ КОНТРОЛЮ ЯКОСТI
LЩорiчний огляД системИ коI{тролЮ якостi здiйснюсться пiд керiвництвом Щиреrстора з
КОНТРОЛЮ якостi, з використанням низки рiзних методик та нормативноi документацiТ,
такий огляд передба.lас вибiркову перевiрку аудиторських висновкiв принаймнi по одному
висновкУ вiд котснОго партнеРа iз завдаНня. Щi файлИ повиннi мiстити результати роботи
провiдного персоналу компанiI, що бере участь в аулитi. При цьому прiоритетними для
перевiрки е завдання з аудиту компанiй, що становлять суспiльний iHTepec, iншi завдання з
високим репутацiйним ризиком та завдання з високим ризиком cyTTcBoI-o викривлення
фiнансовоi звiтностi.
'Гака перевiрка враховуе yci правила зовнiшньОi перевiрки. Перевiрка аудиторськоi
документацii проводиться для отримання об'ективноi вiдповiдi на наступнi запитання:



ОЧи вiдповiдае робоча документацiя професiйним стандартам та нормативно-
правовим вимогам?
онаскiльки ефоктивно рoitлiзусться система контролю якостi?
оЧи вiдповiдають аудиторськi звiти yciM обставинам?

Yci НедОпiки, виявленi пiд час перевiрок аудиторськоi документацii, повiдомляються
,,ЩИРеКтОрУ З контролю якостi, партнеру, вiдповiдальному за контроль якостi, партнерам iз
завдання та iншим старшим членам аудиторськоi команди.
Рекомендацii щодо виправлення недолiкiв, незважаючи на те, були вони наслiдком
Загальноi полiтики компанiТ чи методики проведення, доводяться до вiдома ycix, хто був
ЗаДiяниЙ У даному аудитi. Виявленi недолiки виправляються при першiй нагодi.
Дii ЩОдО Виправлення ситуацii, у яких спiвробiтники не дотримуються стандартiв
аУДИТОРСьКОi роботи, передбачають додатковi навчальнi заняття для персонЕ}лу чи
ДИСЦИПЛiнарнi стягнеЕня у разi, якщо спiвробiтник вперто нехтуе процедурами компанii.
РезУльтати такоi перевiрки вiдiграють суттеву роль при рiчному оцiнюваннi кожного
працiвника.
РеЗУльтати монiторинry системи контролю якостi, що мiстять опис його методологii,
ВИСНОВКи i перелiк дiЙ для вирiшення недолiкiв повiдомляються yciM партнерапл iз завдання
та Щирекцii.
Перевiрку дотримання вимог вiдповiдно до внутрiшнiх стандартiв здiйснюють один раз на
piK пРовiднi аудитори фiрми, якi не прийма-llи участi у виконЕtннi завдань з аудиту, або
фахiвцi iнших аудиторських компанiй.

ПIДТВЕРДЖЕННЯ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТI СИСТЕМИ
ВНУТРIШНЪОГО КОНТРОЛЮ
Керiвництво ТОВ (ААН кСЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> провело аналiз ефективностi системи
внУтрiшнього коIIтролю i дiйшло висновку, що система внутрiшнього контролю протягом
РОКУ фУнкцiонувала ефективно, включно з полiтиками та процедурЕlми, включаючи
беЗперервне навчання аулиторiв та забезпечення незалежностi аудиторськоi фiрми.

IНФОРМАЦIя ПРо дАту oCTAHHboi зовнIшньоi пЕрЕвIрки систЕми
КОНТРОЛЮ ЯКОСТI
У ГРУДНi 2015 року Аудиторською палатою Укрliни проведено перевiрку системи
контролюякостi аудиторськихlrослугТОВ кААН кСВЙЯ-КIРШ-АУДИТ>. Зарезультатами
перевiрки ТОВ кААН кСЕЙЯ-КРШ-АУДИТ) отримало Свiдоцтво .rро 

"iдrrовiднiстьсистеми коIIтролю якостi Jt0570, яко видане на пiдставi рiшення Аулиторськоi lrалати
Украiни за Jф 3 |9l4 вiд24,t2.20]5 та е чинним до 3 l.|2.2020.
мета такоi перевiрки - з'ясувати, чи дотримуеться фiрма вимог Мiжнародного стандарту
контролю якостi 1, Мiжнародних стандартiв аудиту та iнших украiнських нормативних
aKTiB, що регулЮють аудиТорськУ роботУ при виконаннi завдань з аудиту, огляду та наданнi
iншоi впевненостi.

ПЕРЕЛIК ПIДПРИ€МСТВ, Що стАновлять суспIльниЙ IHTEPEс, яким
нАдАвАлисъ послуги з оБов,язкового Аудиту в 2019 роцI
ТОВ (КУА кАJЪФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)
ТоВ кКУА (тЕМп)
ТоВ (кУА (оВАМо Кепiтал>
ТОВ (КУА КJЪВIВ КЕПIТАЛ)
ТоВ (кУА (МЕТРоПоЛIс)
ТОВ кКУА кАльфа Ессет Менеджмент <ПВНЗIФ (ГАРАНТ КАГIIТАЛ)
ТОВ (КУА (ОВАМО Кепiтал (ЗНВШФ (ОVАМО Ecology Fuпd>
ТоВ (кУА (ТЕМП (ПВнЗIФ кРоЗВИТоК>
Тов (куА (МЕтрополIС) знвшФ (киiВ ФIнАнС>
ТОВ кКУА кМЕТРОПОЛIС) ПАТ (ЗнВКIФ KyKpAiHcbKl портФЕльнI IнвЕстицIi)



IНФОРМАЦIЯ ПРО ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ tIЕЗАЛЕЖНОСТI
ПОЛIТИКА FIЕЗАЛЕЖНОСТI
Mpt пильтrо слiдкусмо за тим, пlоб нашi аулитори не потрапляли у ситуацii будь-якоi
фiнансовоi, плайновоi, родинноi, друлсньоi чи iншоi зацiкавленостi при формуваннi думки
про достовiрнiсть фiнансовоi звiтностi наших клiснтiв.
Аудитори такох( мають бути абсолютно незалежпими вiд власникiв, чий бiзнес проходить
аУДИТОРСЬкУ llepeBipKy, вiд керiвникiв цього бiзнесу чи вiд будь-якоi TpeTboi сторони,
пов'язаноi з клiснтtlм.
Yci партнери та фахiвцi, якi надають послуги клiснтам, пiдписують лист про пiдтвердження
ДотриманrIя вимог незаJIежностi олразу пiсля прийняття на роботу до фiрми та щороку
потому.
IJe пiдтвердrкення слугуе доказом того, що спiвробiтник розумiе та обов'язусться
дотримуватися полiтики фiрми у сферi незалеrкностi.
Щотримання керiвництва з етики та незалежностi перiодично перевiряеться в рамках
BHyTpirrrHix аудитiв.

ПОЛIТИКА ЩОДО ЗАГРОЗ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI
При виникненнi будь-яких потенцiйних порушень i загроз для незаJIеrкностi аудиторiв напr
персонал миттсво повiдомля€ про це партнера iз завдання.
Ми навчасмо наших фахiвцiв виявляти та унеможливлювати TaKi ситуацii через розумiння
пiлходiв до вирiшення етичних дилем.
КОмпанiя гарантуе вирiшення ycix спiрних питань, як i те, що якщо загроза упередхtеrlостi
пiдтвердиться та не зможе бути усунута чи зменшена до прийнятно низького рiвня, фiрма
вiдмовляеться вiд проtsеденн я ауди-гу.

,гривАлi стосунки з клIентАми з Аудиту
ПРи оцiнцi ризикiв, до яких стас схильна будь-яка компанiя внаслiдок тривалих cTocyHKiB
зi своiМи клiснтапци) ми зважасмо на зплiни xapalоepy i масштабу бiзнесу клiснта, змiни його
фiнансового стану, структури власностi, управлiнського складу, зреltlтою на будь-якi змiни,
Що Mo}ItyTb поставити пiд загрозу нашу незалея<нiсть чи репутацiю. Тому наша компанiя
ЩорокУ переглядае послуги, якi надаються постiйним клiснтам на регулярнiй ocHoBi.
ЯКщО опiвробiтники аудиторськоi групи тривалий час надають Ilослуги однiй органiзацiТ,
МОЖе ВИНИКНУти небезпека встановлення близьких cTocyHKiB аулиторiв зi своiм клiснтом,
що у свою чергу може вплинути на незалежнiсть роботи.
ЩЛЯ ЗменшIення таких ризикiв Ko>ttHi 5 poKiB вiд моменту створення аудиторськоТ групи
вiдбувасться ротацiя керiвного складу Takoi групи. Пiсля цього партнер iз завдання, якого
замiнили, ще протягом двох poKiB не може надавати аудиторськi послуги цьому клiснту.
[{е стосусться не тiльки партнерiв iз завдань, а й партнерiв, вiдповiдальних за огляд якостi
виконання завдання з аудиту.

IНФОРМАЦIЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ АУДИТОРIВ
ПIДБIР ПЕРСОНАЛУ
МИ ЩОРiчно оцiнюсмо своi майбутнi калровi потреби з урахуванням наступних факторiв:

ообсяг робiт, запланований в наступному роцi;
.види заIIланованих робiт;
о наявна структура персоналу ;

оспецiалiзованi вимоги до знаIrь;
оiншi вимоги до персонала (навчання, адмiнiстрування тощо).

ми прагнемо працIовати як з досвiдченими професiон€ulами, що роздiляtоть цiнностi нашоi
компанii, так i з таJIаIIовитою молоддю, для якоi ТоВ (ААн (сЕЙя-кIрш-дудИТ> с.гане
вдаJтим стартом кар'ери. тоВ (ААН (сЕЙя-кIРШ-АУДИТ) ма€ системний i
формалiзований процес найму та стажування, що склада€ться з ретельного вивчення анкет



i бiографiй, перевiрки квалiфiкацiйних свiдоцтв, рекомендацiй, проведення iндивiдуальних
iнтерв'ю з потенцiйними спiвробiтниками та iх тестування.
Нашi методики вiдбору зосередженi на TecTyBaHHi повного спектру навичок i якостей
кандидата, я_кi ми вважаемо необхiдними для досягIIення успiху в якостi аудитора в ТОВ
кААН кСЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ>. Пiсля прийнятгя кандидата на посаду yci цi дЬпуr""r"
зберiгаються в його особовiй справi.

ПРОФЕСIЙНВ НДВЧАННЯ
Професiйну команду формус та пiдтримуе постiйне поедtIання зовнiшнього та
внутрiшнього навчання працiвникiв вiд ста}кера до партнера.
Протягом багатьох poKiB ми визнаемо вирiшальну роль системи постiйного професiйного
навчання наших працiвникiв.
Така система охоплюе як нових спiвробiтникiв, для яких ТОВ (ААН (СЕЙЯ-КIРШ-
АУДИТ) е першим мiсцем роботи, так i досвiдчених фахiвцiв.ТОВ (ААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ) мае вiдповiдне професiйне iнформацiйне
забезпе.tення, доступне кожному фахiвцевi.
Професiйне iнформацiйне забезпечення ТОВ (AAFI (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> складають:

rперiодичнi видання;
r бiблiотека спецiалiзованоi лiтератури;
lстандарти аудиту;
rкодекс етики професiйних бухгалтерiв;
lBHyTpimlli iнструкцii, правила, стандарти;
riнформацiйно-довiдкова електронна система <Лiга:Закон>;
rпрограма з аудиту та контролю якостi СаsеWаrе та iH.

Партнер iз завдання повинен володiти yciMa необхiдними навичками та мати потрiбну
КОмпетенцiю, а Його партнерська роль мас доводитись до вiдома клiснта. Тiльки
квалiфiковатri особи мають право дiяти вiд iMeHi ТОВ кААН кСЕЙЯ-КIРШ-АУЩИТ> та
пiдписувати аудиторський звiт.
Станом на кiнець 2019 року в ТОВ (ААН кСЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> 8 прачiвникiв мали
сертифiкат аудитора Украiни, Три працiвника нашоi фiрми мають дипломи DipIFR.

ВIДОМОСТI ЩОДО ПРИНЦИПIВ ОПЛАТИ ПРАЦI КЛЮЧОВИХ ПАРТНЕРIВ
Щжерелом заробiтноТ плати с дохiд фiрми.
В ТОВ (ААН кСВЙЯ-КtРШ-АУДИТ) icHye диференцiацiя рiвня заробiтноi плати з
ВРахУВанням квалiфiкацii працiвника, особливостей рiзних видiв працi, ii складностi.
Враховуеться також irrдивiдуальний внесок кожного в пiдсумковi наслiдки дiяльностi
пiдроздiлу чи фiрми в цiлому. В ТОВ кААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> мае мiсце виплата
ПРеМiЙ вiдповiдно до досягнутих результатiв. PiBeHb заробiтноi пJIати постiйно
пiдвищуеться.

ПОЛIТИКА РОТАЦIi КЛЮЧОВИХ ПАРТНЕРIВ
РОтацiя фахiвцiв, що здiйснIоють аудит на одному об'ектi, вiдбуваеться один раз на п'ять
PoKiB З наступним призначенням на цеЙ об'ект лише через два роки. У разi немоlttливостi
РОтацiТ спецiалiстiв один раз на п'ять poKiB проводиться незаJIежна перевiрка роботи
Персоналу з надання замовниковi аудиторських послуг вiдповiдальною особою за контроль
якостi або залучеIIим незzIJIех(ним експертом.



IНФОРМАЦIЯ ПРО ДОХОДИ
Зага-пьний дохiд ТОВ кААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> в 2Ol9 роцi складався з доходiв вiд
завдань з надання впевненостi, який включае завдання з обов'язкового аудиту та огляду
промiжноi фiнансовоi iнформацii, а також супутнiх та професiонtulьних поалуг.
Розшифровка доходiв, якi отриманi фiрмою B20I9 роцi, представлена наступним чином:

- дохiд вiд обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять
суспiльний iHTepec - 350,4 тис. грн.;

- Дохiд вiд завдань з надання впевненостi iншим юридичним особам склав 2130,0 тис.
Грн., в тому числi дохiд вiд обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi - 164З,4 тис.
грн,;

- супутнi та iншi професiональнi послуги - З98,0 тис. грн.
Щана iнформацiя надана у звiтi, що поданий до Аудиторськоi папати УкраiЪи.

IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОВ,ЯЗАНИХ ОСIБ
Компанii групи кСЕЙЯ>, якi дiють пiд брендом СЕЙЯ в УкраiЪi, е юридичними особами,
зареестрованими у вiдповiдностi до украiнського законодавства у формi товариств з
обмежgною вiдповiда-пьнiстю.
Перелiк юридичних осiб, що входять до складу групи компанiй кСЕЙЯ> в YKpaiHi, характер
та область iх дiяльностi:

- ТОВ кААН кСВЙЯ-КlРШ-АУДИТ> здiйснюе аудиторську дiяльнiсть;
- ТОВ кСЕЙЯ КОНСАЛТИНГ) надае послуги з консалтингу;
- ТОВ кСЕЙЯ АЛЬЯНС> надае послуги з незалежноi оцiнки майна та майнових прав.

Bci компанii групи (СЕЙЯ) е пов'язаними особами.
Послryги з Еадання впевненостi надаються виключно ТОВ кААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ).

Генеральний директор
тов кААн (сЕЙя-кIрш-Ау ,/ Здорiченко IBaHHa IBaHiBHa


