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шановнi колеги!
Представляемо Вашiй увазi Звiт про прозорiсть Товариства з обмеженою вiдповiдаrrьнiстю
(ААн (сЕЙя_кIрш-Аудит> за 2020 piK.
Закон Украiни кПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>свiдчить про те,
що без вiдновлення та змiцнення довiри до аудиторськоi професii, уваги до якостi аудиту,
пiдвищення престижу системи сертифiкацii аудиторiв, ii нацiонального та свiтового
визнання подальший розвиток виглядае вкрай сумнiвним
Сьогоднi ТОВ кААН кСЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ) - бiльше 25 poKiB професiйного досвiду
надання аудиторських послуг клiентам рiзних видiв дiяльностi.
Ми вважасмо, що якiсть аудиту мас бути тiльки найвищого рiвня, а результати нашоi роботи
- цiнними для кожного клiснта чи користувача фiнансовоi звiтностi.
Ключовим моментом у процесi аудиту для нас с абсолютна прихильнiсть до якостi. Якiсть
аудиту i вiдмiнниЙ клiентськиЙ cepBic iдуть поруч.
L{ей принцип € визначальним для Bcix спiвробiтникiв нашоi компанii i мас фундаментальне
ЗнаЧення для нашоi корпоративноi культури. В тоЙ х(е час прозорiсть дiяльностi * наш
обов' язок перед суспiльством.
Якiсний аудит здешевлюс ресурс для фiнансування подальшого розвитку буль-якоi
компанii i пiдвищуе зацiкавленiсть iHBecTopiB.
Ми впевненi, що застосування результатiв якiсного аудиту допоможе запровадити
позитивнi змiни як в державнiй, так i в комерцiйнiй сферi.

З повагою,
Генеральний директор

тов (ААн ксвЙя_кrрш-Аудит)
Здорiченко IBaHHa IBaHiBHa

РоЗкриття IнФормАцIi вIдповIдно до вимог Аудиторськоi пАлАти
укрАiни

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПовIдАльнIстю (ААн (сЕЙя-кIрш-Аудит)
Iдентифiкацiйний код €ЩРП ОУ : 2426З 1 64
Мiсцезнаходження: вул. Сiм'i Прахових, 27, оф,5, Киiв, 01033, Украiна
Аудиторська фiрма здiйснюе свою дiяльнiсть на пiдставi внесення до Реестру аудиторiв та
суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi пiд J\Ъ 1525, який опублiковано на сайтi АудиторськоТ
палати Украiни htфs ://www. apu. com.ua, в наступнi роздiли :

. кСуб'екти аудиторськоТдiяльностi>,

. <Суб'скти аудиторськоiдiяльностi, якi мають право проводити обов'язковийаудит
фiнансовоi звiтностi >.

. <суб'скти аудиторськот дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec>.

Тел.: * 380 (44) 289-55-64
Факс: + 380 (44) 289-5З-80
Email : director@seya. соm.uа



СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСtЙНОi ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
IJa дату гliдг,отовки даного звiту ,Щоговiр страхування вiдповiдальностi аудиторiв уклалений
з ПрАт KYKpaiHcbKa акцiонерна страхова компанiя дСКь Jф стд з5l0з92 вiд 28.10.2020.
/lo 28.10,2020 дiяв договiр страхування з ПрАТ <Украiнська акцiонерна страхова компанiя
АСКА) м,3498727 вiд 20.11,2019.

СИСТЕМА КОНФIЛЕНЦIЙНОГО ЗБЕРII-АI{НЯ IНФОРМАЦIi
'I'OI] (AAI] (сЕЙя-КIрш-АуДИТ> iнформуе про iснування у tIього умов, якi забезпечуIо,гь
дiсву систему кон(liденцiйrlого зберiгання iнформацii, tцодо замовникiв аудитор.оп""
послуг, а саме:
В ТовариСтвi затвеРлжене i довелене до вiдома працiвникiв Пололсення про зберiгаtrня
аудиторськоТ документацii та iншоТ конфiденцiйноТ iнформацiТ.

IIPAIiOBA СТРУКТУРА,tА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТI
Власниками аудиторськоТ фiрми ТоВ KAAFI ксвЙя-кtрш-АуДИТ> с двi фiзичнi особрt ,-

сертифirсоваlli аулитори:
- Зацерковна f'етяна Миколаiвна;
- ЗацерltовнийСергiйАнатолiйович.

'ГоВ кААН (сЕЙЯ-Юрш-АудИТ> на 100% належить своТм учасникам (партнерам), Ko>ltell
з якиХ працюС в фiрмi. СтаноМ на 31.12,2020 частка y.IacTi в капiталi .говариства, пlо
Ijале}I(ала сер,гифiкованиМ аудитораМ - громаДянам Украiни, складас 100О/о,
I3 ау:rи,горськiй фiрмi вiдсутнi фiлiI.

С,ГРУКТУРА УПРАВЛIННЯ
Вишим органом управлiпня ТоВ кААН (сЕЙя-кIршI-АудИТ> в YKpaiHi е Загалыri збори
учасникiв. Виконавчим органом Товариства е {ирекцiя.
fiирекцiя лiс У складi Генерального директора, Фittансового директора та Викоrrавчих
диреrсторiв- членiв ЩирекцiТ.
/Jирекцirо очоJIюс генеральний директор Товариства - Здорiченко IBaHHa IBaHiBHa (номер
ресстрацii в Ресс,грi ау.Itиторiв l00S56),
fiирекцiя пiдзвiтна Загаtьним зборам i органiзовус виконання ixHix рiшеrrь. Щирекцiя
права ttрийма,ги обов'язковi для Учасникiв рiшенгtя. Засiдання flирекrlii проводя.tься
lIеобхiдноС,гi, але не рiдше одного разу на мiсяць.

опиС систЕми внутрIlцнъого контролю якостI
Система контролЮ якостi професiйних послуг тоВ (AAFI ксвЙя-кIРШ-ДУlIИТ)
базусться на Мiжнародному стандартi контролю якостi l (мскя 1), а Takoilc на положеннях
нlч]о.jtзJlьноI практики кон,tроJItо якостi та вимогах iз кtltлтролю якостi 1оВ кддII
к (]ЕИЯ-КIРlI l-АУllИТ).
Мiжнаролний станларт контролю якостi, запроваджений Радою з Мiхtнародних стандартiв
аудиту та надання впевненостi (рмсАнв), передбачае мету - визначити нOрми та надаги
вказiвкИ шlодО зобов'язаНь аудиторСьких фiрМ стосовнО системИ контроJIЮ якостi ауl{иту.
ilгляду, iltших завдань iз надання впевненостi та супутнiх послуг
Itонтроль якостi аудиту розглядасться в Мiхснаролному стандартi аудиту (мсА) 220
<ItОН'ГРС1JlЬ ЯtttОСТi аУЛИТУ фirrансовоТ звiтностiu, .u "nr, партнер iз iаодаirrrо повинен браr,иlta себс вiдttоtli,,1ал1,Iliсть за загальНу яtсiсть i(ожногО завlIання з ауl]иту, Ila ,tt(e Bitl
ltри:значений, ГIри цьому мскя l вимагае вiл аудиторськоi фiрми встаI{овиl]и та
IIlдтримуВа,ги систеМу KoHTpoJIto якос,гi, яка б надаваJIа достатI{ю впеlзнеlriсть у тому, Iцо
компаltiЯ та ii персонаJI дотримуIоться вимог професiйIIих стандартiв, застосовуваI,Iих
:]аконодавчих i нормативних вимог, а наданi аудиторськi звiти вiдповiдакlть конкретl{им
обставиttам.

не мас
в Mipy



СИСТеМа КОНТРОЛIО яКостi послуг ТОВ KAAI-{ (СЕЙЯ-КIРШ-АУлИТ> складаеться з полiтик
i процедур, розроблених нами для лосягнен[Iя виlцевказаних цiлей, та процедур, необхiлних
для монiторингу вiдповiдностi нашоi роботи цим полiтикам,
наrпа система внутрirпнього коI{тролIо, викладена в Стандартах системи вttутрirпtlього
контролЮ яttостi ТоВ (AAIJ (СЕЙЯ-кIрш-АУДИТ), unn.uuu полiтики та процедури
cтocoBHo ко)Itного з IIаведених ни)I<LIе e,lteMeHTiB:

оВiлrrовiдальнiс,гь керiвництва за якiсть всерединi фiрми.оЕтичнi вимоги.
rIlрийl;я,г,гя ,га IIродовженItя cTocyHKiB з ti.пiентами i конкретних завдань.
оJIюдськi ресурси.
овиконання завлань.
омонiторинг.

Yci партнери iз завдаrrня i слiвробiтники нашоi компаIriТ дотримуються полiтик i проrlелур
ВiДПОВiДНО ДО МСКЯ 1 Та СТандартiв системи внутрiпrнього no*rrpon- яtсостi, адже ценеобхiдна умова управлiнтrя ризиками та захисту репутацii l'ов iддлt -свйяiiрrr]-
АУДИТ).

вlдtIовIдллъш сть кЕрIвництвА
вiдповiдальним за органiзацiю контролю якостi згiдно з Мскя 1 е Генеральний диреtс.гtlрТоR (ААН (СЕЙЯ-Крш-АудИт>. в Товариствi розробленi та впровадженi полiтики r.a
rlроцедури, якi lзизначаIоть, l1о якiсть - це ocнoBIle питання при виконаннi завдаIrь з аудиl.у.
Вiдповiдалыtiсть за дотримаIIня вимог системи контролю яrtостi несе /_{ирекr;;; -";;;;";
яtсостi - сертифiкований аулитор Кузуб Олександр Анатолiйович.
Кон"гро,пь вкJIючае в себе перiодичну перевiрку Ъr.r"*" контролю якостi та повоякчасне
забезпе.tення гараllтiй актуальностi такоi системи.
ПРО Bci tlОВОВI]еДеНl,tЯ ПОВiДОМЛяеться персонал елек,l,ронною поIптою, а для г;tибttrогil
розумiнrtя впроваджених змiн дrIя спiвробiтникiв проводяться внутрiшlнi тренiнги та круг;ri
с,голи. LI{орiчно проводяться навчальнi заняття . ,rйru"u певних вимог мскя 1.
Ми всiляtсо заохоLIуемо нашиХ спiвробiтникiв висловлювати cBolo думку чи зауваження з
питаItь коrIтролIо якостi. Yci отриманi IlроlIозиtlii та зауваження обговорtокtться rIа
ttерiодичних нарадах.
flирекr,оР з KoHTpoJlIo якостi забезпечуе своечаснi вiдповiдi на питаIlнЯ, пiднятi tlepcoцaJiOlvl,
у тому числi розроб:tяе захоли для вдосконалення системи контролю якостi.
IIерсонал ТоВ кААН кСЕЙЯ-кIрш-АУДИТ) до.гримусться процедур контролlо якостi всвоiй повсякдеFIнiй дiяльностi через:

о вrrутрiшнi KoMyHiKaIlii (розсилка персонаJIУ повiдомлень iз рiзних fIитань:
нововведеItня в системi оподаткування, професiйних стандартах, BHyTpiпtHix
по,ltiтиках та процедурах, стандартах фiнаrrсовоТ звiтностi; навча;rьнi заходи та
вебirIари);
о BHy,t,pirпHi зусr,рiчi (загальlri зборИ спiвробiтникiв, cTapToBi наради групи зaBlIatIHrI
з на/]ання впевtlеностi);
о постiйнi навчальнi внутрiшrri та зовнiшlli заходи;
о шIорi,ttlе оцiнювання роботи партнерiв i спiвробiтникiв.

МОI{IТОРИIIГ KOHTPOJIIO ЯКОСТt
ll{орiчний огляд системи кон,tролю якостi здiйснюсться пiд керiвtлицтвом Щирек.гора з
KoHl,poJIIo якостi. з використаI{ням низки рiзних методик та нормативноТ документацii.такий огJlяд передбачае вибiркову перевiрку аудиторських висновкiв принаймнi по одному
висновку вiд коlttiого партнера iз завдання. I]i файли повиннi мiстити результати рсlбо,гистаршоI,О персона-пу компанiТ, що бере yLIacTb в аудитi. При цьому прitlритетними длrIперевiрки с:]авдання з аудиту компанiй, що становлять суспiльний irrr"p.", iнrпi завданtlя з



високим репутаI{iйним ризиком та завдання з високим ризиком суттевого викривлення
фirrаttсовоi звiтностi.
1'ака перевiрка враховуС yci правила зовнiшньОi перевiрки. Перевiрка аулиторськоТ
lIокуN,IентацiТ проводи,гься для отриМання об'сктивноi вiдповiдi nu ,rua.,y.rni запитання:

оЧи вiдповiдае робоча документацiя професiйrrим стаI{дарru, ..u нормативIIо-
правовим вимогам?
онаскiльки ефективtrо реалiзусться система koHTpo.1tto якостi?
очи вiдповiлають аудиторськi звiти yciM обставинам?

Yci недолittи, виявленi пiд час перевiрок аулиторськоi локумеI,Iтацii, гrовiдомJIяIоться
ffиректорУ з кон,гроJ]Iо якосr,i. I]apl,Hepy, вiдповiдалurrоrу за контроJIь якостi, партнерам iз
завлання та itlшим старшим чJIенам аудиторськоi команли.
РекомендацiТ rцодО виправлення недолiкiв, незва}каюLIи на те, були вони наслi,llком
заl,ztльноI полiтиttИ компанiТ чи методИки провеДення, доводяться до вiдома ycix, хто був
задiяний У даному аулитi. Виявленi недолiки виIIравляються при першiй нагодi.
lIii шlодО виправлеItня ситуаlliТ, у яких спiвробiтники I{e дотримуIоться стандар,гiв
аудиr:орськоi роботи, tlередбачають додатковi навчальнi заняття для tIepcoI]aJIy чи
дисциплiнарнi с,гягtlеLlня у разi, якщо спiвробiтник вперто FIexTyc гlроцедурами Koп,tllaTriT,
резуль,гати такоI rrеревiрки вiдiграIоть суттсву pono ,1р" рiчньму оцiнюваннi ttоlttного
працiвника.
Результати монi,горингу системи контролю якостi, rцо мiстять опис його методологii,
висновки i перелiк лiй для вирirпення недолiкiв повiломзlяIоться yciM партнерам iз зав/{ання
та /Jирекцii.
I1epeBipKy дотриманнrI вимог вiдповillно до внутрirпнiх стандартiв здiйснIоють оllин ра:] IlapiK tlровiДнi аулитоРи фiрми, якi не приймалИ yuu.ru у виконання завдання з аудиту абсl
фахiвцi iнших аудиторських компаtriй.

ПIДТВВРДЖЕННЯ КЕРIВНИЦТВА
ВНУТРIШНЪОГО КОНТРОЛЮ
Керiвництво 'ГоВ KAAII (сЕЙя-кIрш-АудИТ> ltровело аналiз ефективtлостi сисr.еми
внутрiшttЬого коtl,грОrrrо i дiйшЛо висновкУ, lllo система вrlутрiш,rооaо KoHTpoJlIo проl-rIгоN,I
pot(y функцiонуваr"rа ефектиI]но, вклюLIно з полiтиками та процедурами, вклIоLIаюLIи
безперервне навLIаI-Iня аулиторiв та забезпеLIення незалежностi аулиrор"iпоi фiрми.

IIIФОРМАЦIЯ ПРО ЛАТУ OCTAHHЬOI ЗОВНIIПНЬОi ПЕРЕВIРКИ СИСТЕМИ
KOHTPOJIIO ЯКОСТI
У ,ltIо,гому 2020 року Оргаltом суспi.ltьного нагляду за аудиторською дiяльнiстю провелено
lrepeBipKy системи KoHтpoJIIo якостi аудиторських послуг Тов кддн uсвйi-кiрпl-
АУДiИТ). Вiдповiдно до наказу OCI]A! Ns 50-кя Bi.lr 18 листопада 2О2Oр. ТоВ (AA}I
ксвЙя-кtрш-АудИТ> rrройшла перевiрку контролIо якостi з обов'язковими до виконання
рекомсндацiями.
мета,гакоi псревiрки - з'ясувати, чи дотримуеться фiрма вимог Мiжнаролного стандарту
конт,ролЮ якостi 1, Мirкнародних стандартiв аудиту та iнrпих украiнсiких нормативIIих
aKTiB, що регуJIЮIоть аудиТорськУ роботУ при виконаннi завдань з аудиту, огляду та наданнi
iншоi впевнеl,rос,гi,

ПВРЕЛIК ПIДПРИ€МСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ
НАЛАВАЛИСЪ ПОСЛУГИ З ОБОВ,ЯЗКОВОГО
ТОВ кКУА (АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)

ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТI СИСТЕМИ

СУСПIЛЬНИЙ IHTEPEC, ЯКИМ
Аудиту в 2020 роцI

'I'OB (КУА (TEMIl)
TOI] (КУА (оВАМо Кепiтал>
ТОВ (КУА (ЛЬВIВ кЕГIIТАЛ)
ТОВ (КУА (МЕТРоПоЛIС)
'l'OB (КУА кАльфа Ессет Менедllсмент кПВНЗIФ кГАРАНТ КАПIТАЛ)



'ГоВ кКУА коВАМо Кепir.ал кЗНВПlФ коVАМо Ecology Fuпсl>
ТОВ (КУА КТЕМП КПВНЗIФ КРОЗВИТОК>
Тов (КУА кМЕ'ГРоПоЛIС) ЗНВПIФ кКИiВ ФIНАНС)
ТОВ кКУА кМЕТРОПОЛIС) ПАТ (ЗНВКIФ (yKpAiHCbKI портФЕльнI IнвЕстицIТ)
АТ кСК (МоНоМАХ)

IНФОРМАЦIЯ ПРО ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСt.l
ПОЛI,ГИКА НЕЗАЛЕЖLIОСТI
Ми пилыIо слiдкусМо за тим, щоб rrашi аудиторИ не потраПляли У ситуачiТ буль-яrсоi
фiнансовоi, майновот, родинltоi, друitсньоi чи iншоi зацiкавльностi при формуваннi думк"
про lI0cTOBipHicTb фiнаноовоТ звiтностi наших клiентiв.
Аулитори також MaIoTb бути абсолютно незаJIеrtсними вiд власникiв, чий бiзrrес IIроходить
аудиторську перевiрку, вiд керiвltикiв цього бiзнесу чи вiд будь-якот третьот сторони,
lttlв'язалtоi з клiснтом.
yci партrrери,га фахiвцi' якi надають послуги клiснтам, пiдписутоть JIист про пiдlтвердження
дотримання вимог незалежностi одразу пiсля прийняття на роботу ло фiрми, перед
виконаFIням завдання та щороку потому.
l{e пiдтвердхсення слугус доказом того, що спiвробiтник розумiс
лотримуватися полi,гики фiрми у сферi незалеrкностi.

та обов'язуеться

/{отримання керiвництва з етики та незалежностi перiодично перевiря€ться в рамкахвнутрiшнiх аулитiв.

llОЛIТИКА IЛОДО ЗАГРОЗ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI
При виниКнеltнi будь-якиХ потенцiйНих порушень i загроз для незалехсностi аулиторiв t-lаш
перOонtlл ми1,1,сl]о ttовiдомляс про це партнера iз завдlання.
Ми HaB,tacN,IO I{аIIIиХ фахiвцiВ виявлятИ ,га 

унемоI(ливлIовати TaKi ситуацii через розумlitlня
rriдходiв до вирiшtення етиLIrIих дилем.
КомпанiЯ гарантуС вирiшення ycix спiрних питань, як i те, UIо якщо загроза уперед>ttеностi
пiдтвердиться та не зможе бути усунутачи зменшена до прийнятно низько.о piur", фiрмавiдмовляеться вiд проведенн я ауди-гу.

],риI]АJII с,госуllки з клIсFIтАми з Аудиту
I1ри оцiuтti ризикiв, до яких стас схиJIЬна будь-яка компанiя внаслiдок тривалих cTocyttKiB
зi свотми клiснтами, ми зважасмо IIа змiни характеру i масштабу бiзнесу клiеrrта, змiп, йо.о
фiнансового стану, структури власностi, управлiнського складу, зрештою на будь-якi змiни,
lцо можуть поставити пiд загрозу нашу незалеrкнiсть чи репутацiю. Тому наша компанiя
щороку переглядас послуги, якi надаlоться постiйним клiентам FIa регулярнiй ocHoBi"
ЯкщО спiвробiтНики ауди,ГорськоТ групИ тривалий час надаIоть tIослуги однiй органiзацii,
може виникнути небезпека встановлення близьких cTocyHkiB аулиторiв зi cBoiM клiсн,гсlм,
Illo у сRоIо чергу може вIIлинути на незале)Itнiстl, роботи,
/{ля зменшення таких ризиtсiв KoxtHi 5 porciB вiд моменту створення аудиторсьttоТ гру;iи
вi2lбувасr,ься ротацiя керiвного складу такоi групи. Пiсля цього партнер iз завдання, ,IKoI.0,_замiни.ltи, ще протягом лвох poKiB не може надавати аудиторськi ,rослуiи цьому K:licHTy,
I_{e стосус,Гься не тiлькИ партнерiВ iз завдань з аудиту, а й партнерiв, вiдповiлалыIих за оI)Iяll
яксlстi виконання завдання з аудиту.

IНФОРМАЦIЯ ПРО ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕ[IНЯ НЕЗАЛЕЖНОС1.I
I IОЛIТИКА FIЕЗАЛЕЖLIОСТI
Ми пильНо слiдкуеМо за тим, tцоб нашi аудиторИ не потраПляли У ситуацii буль-.якоi
фiнансовоТ" майновоi, родинноТ, друrкньоi чи iншоi зацiкавлЬностi при формуваннi думки
IIро достовiрнiсть фiнансовоi звiтностi наших клiснтiв.



Аулитори також мають бути абсолIотно незалежними вiд власникiв, чий бiзнес Iтроходить
аудиторську перевiрку, вiд керiвникiв цього бiзнесу чи вiд буль-якоТ третьоТ стороFIи.
пов'язаноТ з клiснт,t_lм.
yci rrартнери та фахiвцi' якi надають послуги клiентам' пiдписуIоть лист про пiдтвердження
дотримання вимог незалежностi одразу гtiсля прийняття на роботу до фiрми та щороку
потому.
I{e пiлтвердхtення слугуе доказом того, що спiвробiтник розумiс та обов'язуеться
дотримуватися полiтики фiрми у сферi незалеlttностi.
f{отримання керiвництва З етики та незалежностi перiодично перевiря€ться в рамках
внутрiшнiх аудитiв.

ПОЛIТИКА ЩОЛО ЗАГРОЗ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI
11ри виникненнi будь-яких потенцiйних порушень i загроз для незалеrкностi
персонаJl миттево гIовiдом,ltяс про це партнера iз завдання.
ми навчасмо наших фахiвцiв виявляT,и та унеможливлювати Taki

аулиторiв rrашt

гriдходiв до вирitttен}tя етичних диJIем.
Компапiя гарантуе вирiшення ycix спiрних
пiдтвердиться та не зможе бути ycyHy.I.a чи
вiдмовлястьсяt вiд проведення аудиту.

ситуацiТ LIерез розумirtня

питань, як i те, що якrцо загроза упередженосr.i
зменшена до прийнятно низького рiвня, фiрма

ТРИВАЛI С],ОСУНКИ З КЛIСFIТАМИ З АУЛИТУ
При оцiнцi ризикiв, до яких стас схильна будь-яка компанiя внаслiдок тривалих с.гсlсункiв
зi своiми клiснтами, ми зважаемо на змiIли характеру i масштабу бiзнесу клiента, змiнtл його
фiнансового стану, структури власностi, управлiнського складу, зрештою на будь-яlсi змiни.
Lцо можуть поставити пiд загрозу нашу незалеrкнiсть чи репутацiю. Тому наша компzrнiяl
щорокУ переглялас послуги, якi надаються постiйним клiснтам на регулярнiй ocHoBi.
Якщо спiвробiтники аудиторськоi групи тривалий час надають послуги однiй оргаr,riзацii.
може виникIIути небезпека встановлення близьких cTocyHttiB аулиторiв зi своiм клiсrtтом.
tцо у cBolo чергу може впJIинути FIa незалехtttiсть роботи.
f{ля зменШення ,гакИх 

ризикiВ колtнi 5 poKiB вiд моменту створеI{ня аудиторсьrtоi t.руIIи
вiдбувасться ротацiя lсерiвного складу такот групи. Пiсля цього партнер iз завдання, якоl'6
замiниJtи, ше tIротягом двох polciB не може надавати аулиторськi послуiи цьому клiснту.
L{e стосусться не тiльки партнерiв iз завдань, а й партнерiв, вiдповiдальних за огляд якостi
I]икоlIанIlя заtsдання з аудиту.

IНФОРМАЦIЯ ПРО БЕЗIIЕРЕРВНЕ НАВLIАIIНЯ АУДИТОРIВ
гilдБIр пЕрсонАлу
Ми щорiчно оцiнтосмо своТ майбутгri кадровi потреби з урахуванням настугIних факторiв:ообсяг робiт' запланований в наступному Роцi;

.виlIи запланованих робiт;
онаявна структура персоналу;
оспецiаtiзованi вимоги до зFIаrrь;
оiнlлi вимоги до персонала (нав.lання, адмiнiстрування тощо).

Ми прагнемо працIоВати як з досвiдченими професiонаJIами, що роздi.lrяю.гь цitlнос.гi Hatttcli'
компанiТ, так i з талаI]овитою моJlоддю, дJIя якоi ТоВ кддН (сЕЙя-кIрItI-дудИ'l'> cT.atle
RлtlлиМ стартоМ кар'сри. тоВ кААН (сЕЙя-кIРШ-АУДИТ) мае сис.гемний i
формалiзоваtIий процес наймУ та ста}кування, lцо склада€ться з ретельного вивLIенrIя ан](е1
i бiографiй, перевiрки квалiфiкачiйних свiдоцтв, рекомендацiй, проведення iндивiдуальних
ilrTepB'lo з потенцiйними спiвробiтниками та iх тестування.
Ilaпri ме,годиlси вiдбору зосередлсеrli FIa тестуваннi псlвного спектру наl]иLIок i яксlс.гей
КаНДИДа'Га, ЯКi МИ ВI]аЖаСМО необхiлними для досягнення успiху в якостi аудитора в Тов



(ААН (сЕЙя-кIрш-АудИТ>. Пiсля прийняття кандидата на посаду yci цi докумеI{ти
зберiгаrоться в його особовiй справi.

11роФЕсIЙгtв гtдв чАI{ня
IIрофесiйну команду формус та пiдтримус постiйне поеднання зовtriпrнього .га

вlrутрiшнього навчання працiвникiв вiд стажера до партнера.
Проr,ягоМ багатьох poKiB ми визнаемо вирiшальну роль системи постiйного професiйного
наI]чання наших працiвникiв.
Така система охоплIое як Ilових спiвробiтникiв, для яких Тов (Адн (сЕЙя-кIр1JI-
дуflи Г,l с першим мiсцем рOбOти, так i досвiдчених фахiвчiв.,гоВ кААН ксвЙя-кIРIП-АУДИТ) мас вiдпЪвiдне професiйне iнформацiйlrе
забезпечення, доступне кожному фахiвцевi.
ПрофесiйrIе iriформацiйне забезпе.tення ТоВ кААН (сЕЙя-кIрIII-дудИТ> складають:

rперiодичнi видання;
r бiблiотска спецiалiзованоi лiтератури ;

!стандарти ауди.гу:'
rкодскс е,гики професiйних бухгалтерiв;
rвнутрiшнi iHcTpyKrlii, правила, стандарти;
riнформачiйно-довiдкова електронна система <JIiга:Закон> ;

.програма з ауди.гу та контролю якостi caseware та iH.

l1apTHeP iз завдаtIНя повинен во.llодiти yciMa необхiдними навичками та мати потрiбну
koMlteTeHtlito, а його партнерська роль мае доводитись до вiдома клiента. Тi.lrьки
квалiфiкованi особи мають право дiяти вiд iMeHi ТоВ кдДН кСЕЙЯ-кIрш]-дУ21И1'> та
пiлписувати аулиторський звiт.
Станом tta Kiltetlb 2020 року в ТоВ (ААН ксвЙя-кtрlII-дудИТ> 8 працiвникiв малли
серr-ифiкаТ аудитора Украiни. Три працiвника нашоi фiрми мають д"ппоrЙ DipIFR.

вIдомоСтI щодо принципIв опЛлти прАцI клIочових пдртнtrрIв
f{тtерелом заробiтrтоТ.плати с дохiд фiрми.В ,гоВ кААН (СЕйЯ-КIРШ-АУДИТ) icHyc диференцiацiя рiвня заробiтноТ плати :]

врахуваI{ням rсвалiфiкацiI працiвника, особливостей рiзних видiв .rрuчi, ij складнос.l.i.
ВРаХОВУеТЬСЯ 'ГаКОЖ iндивiдУальний внесок кожного в пiдсумковi наслiдtки дiяльносr.i
пiдроздiлу чи фiрми в цiлому. В ТОВ кДДН (СЕЙЯ-ЮРШ-дУДИТ> мас мiсце випJIата
irремiй BiдtloBillHo до досяI,tIутих результатiв. PiBeHb заробiтноi плати ttсlс.гiйно
пi2lвиrцустl,ся.

IIоJIIтикА Po,гAIlli клlочових пАртнЕрIв
Ротацiя фахiвцiв, що здiйсlllоють аудит на олному об'сктi, вiлбувас,гься один раз на п'я.гь
poKiB з rIаступним призIjIаченням на цей об'скт лише LIерез два роки. У разi немолt:lивос,гi
рот,ацiТ спецiалiсТiв одиН раз на п'ятЬ poKiB проводитЬся незале)tна перевiрка робот.и
перооналУ з наданнЯ замовI{икОвi аули,горських посJIуг вiдповiда:IьноIо особою за контроJIь
якостi або залученим незаJIежним експертом.

IнсDормдIIIя про доходи
Заг,альниЙ ztoxi.lt ТоВ кААН ксвЙя-кlРШ-АУДИТ) в 2О2О роцi складався з дохолiв Bi:t
заtsдань з налаliня впевнеI{остi, який вклIоLIае завдання з обов'язкового аудиту та огJIя/lу
промiжноi фittансовот iнформацiт, а Takoxt супуr,нiх та професiоналы{их посJIуг. Загzutьtlий
рсlзмiр отриманих в2020 porti ,ltоходiв склалас 44о6,6 тис. грн. В порiвняннi з 20l9 рокомjlОХОЛИ фiРМИ ЗбiЛЬtЛИЛИСЬ На 53%. В 2020 рошi фiрма отримуваJIа доходи вiд наJtаrrrIя
ItосJIуl'з обов'язкоl]оI,о аудиту фiнансовоТ звiтностi пiлприемств, Iцо становJIять суспi.llьний
iн,герес.



Розrпифровка доходiв, якi отриманi фiрмоlо в2О20 роцi, представлеFIа насl,уIIним LIином:
- ДОХОДИ ВiД НаДаННЯ ПосJIУГ з обов'язкового аудиту фiлIансовоi звiтностi пiдприсмсr.в,

що стаI{овJIять суспiльний iHTepec, i суб'ектiв, що належать до групи компанiй,
материнською компанiсtо яких е TaKi пiдприсмства - 510,6 тис. грli.;

- ДОХОДИ ВiД НаДаНнЯ ПосЛуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi iншIих
юриличних осiб -2]7З,0 тис. грн.;

- доходИ вiд наланtrя iнших аудиторських посJIуг - 939,0 тис. грн,;
- доходИ вiД наlIаннЯ дозволениХ неаулитоРськиХ посJIуГ пiдгtриемствам, що

становлять суспiльний iHTepec вiдсутнi;
- лоходи вiд надання неаудиторських послуг iншим юридичним особам - 184,0 тис.

грн.

l]aHa iнфОрмацiя надана у звiтi, що поданий до АудиторськоТ паJIати Украiни.

IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОВОЯЗАНИХ ОСБ
КомпанiТ групи кСЕЙЯ>, якi дiють пiд брендом СЕЙЯ в YKpaiHi, с
зареестрованими у вiдповiдностi до украiнського законодавства
обметtеноIо tзiдrrовiдальнiстtо.
lIерелiк юридичних осiб, Iцо входять до складу
,та область Тх дiяльностi:

групи компанiй (СЕЙЯ) в YKpaTHi, характер

- ToI] (ААН кСЕИЯ-Кlрш]_АудИТ> здiйснюс аудиторську 21iяльнiс.гь;- ToI] кСЕЙЯ консАлТинг> надас посJIуги з конOалтингу;
- тоВ кСЕЙЯ АЛЬЯI]С)) надае посJIуги з незаJIеlrIноТ оцiнки майна та майнових прав.

Bci компанii групи (СЕЙЯ) с пов'язаними особами.
ПослугИ з наданнЯ впевнеItоСтi надаютЬся виклIоLIно'ГоВ (ддН ксвЙя-кtРШ-ДУДИТ).

l-енеральний директор
1,oB (AAI-I (сЕЙя-кIршI-Ау Здорiченко IBaHHa IBaHiBHa

юридиLII,Iими особам и.

у формi товарис,гв з


