
шановнi колеги!
ПРеДСТаВЛЯеМО ВаrЦiЙ У_ВаЗi Звiт про прозорiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю(ААН (сЕЙя_кIрш_Аудит> за )ot d piK.
з жовтня 2018 року дiе новий закон Укра'r'ни кпро аудит фiнансовот звiтностi та аудиторську
дiяльнiстЬ>, ПрийнЯття даногО зuпону свiдчить ,rро ,., цо без вiдновлення та змiцнення
ловiри до аудиторськоi професiт, уваги до 

"по.riаудиту, пiдвищення престижу системисертифiкацii аудиторiв, iT нацiонального та свiтового визнання подальший розвитоквиглядае вкрай сумнiвним
Сьогоднi ТоВ (ААН кСЕЙЯ-кРШ-АУДИТ) - бiльше 23 poKiB професiйного досвiдунадання аудиторських послуг клiентам рiзних Видiв дiяльностi.
Ми вважаемо, щО якiстЬ аудитУ мае бутЙ ТiлькИ найвищогО рiвня, а результати нашоТ роботи
- цiнними для кожного клiента чи користувача фiнансовот звiтностi.
ключовим Моментом_у Процесi аудиту для нас е uбсопюrна прихильнiсть до якостi. якiстьаудиту i вiдмiнний клiентський сервiсiдуть поруч.
L{ей принцип е визначальним для Bcix спiвробiтникiв нашоI компанiт i мас фундаментальнезначення Для наlтtоi корпоративноi культури. В той же час прозорiсть дiяльностi - наш
обов'язок перед суспiльством. 

---- --Г*"-rLvLU F

ЯкiсниЙ аудиТ здешевлЮе ресурс длЯ фiнансуваннЯ подальшоГо розвитку буль-якоТкомпанii i пiдвищуе зацiкавленiсть iHBecToiiB.
ми впевненi, Що застосування результатiв якiсного аудиту допоможе запровадитипозитивнi змiни як в державнiй, так i вкомерцiйнiй сферi.
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Генеральгtий директор
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розкриТтя IнФормАцIi вIдповIдно до вимог Аулиторськоi пдJIлтI4укрАiни

товАриСтво З оБмЕжЕноЮ вIдповIДАльнIсТЮ (АдН (сЕЙя-кIРШI-ДУДИТ)
Iдентифiкацiйний код €ДРП ОУ : 2426З | 64
вул. Сiм'i Прахових, 27, оф,5, КиТв, 0103з, YKpaiHa
АудиторсЬка фiрма здiйснюе свою дiялЬнiстu na пiдставi внесенIlЯ ло Ресстру аулиторiв тасуб'сктiВ аудиторсЬкоТ дiяльНостi пiД N'Q l525, який опублiковано на сайтi Аулиторськоi.палати УкраiЪи https ://www. apu. com. ua, в наступн i роздiли :. <Суб'екти аудиторськоiдiяльностi>,

, "Суб'екти аудиторськоiдiяльностi, якi MatoTb право проводити обов'язков ий аули.r
фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, IIIo становлять суспiльний iHTepec'',

' "Суб'скти аудиторськоi дiяльностi, якi маlо,гь право проводити обов'язкоlз ий аулиl.
фiнансовоi звiтностi''.

Тел.: + 380 (44) 289_55_64
Факс: + З80 (44) 289-5З-S0
Emai1 : director@seya, соm. ua

СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСIЙНОi ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
На ДаТУ ПiДГОТОВКИ ДаНОГО ЗВiТУ !Оговiр cTpaxyuun"" Ыо"овiдальностi аулиторiв укладегtийз ПрАТ <Украiнсьll акчiонерна страхова компанiя АСКА> NЬ 3450018 вiд 06.12.20l8 i с;дiйсrrим до 06. 12,2019.



сисl,ЕмА конФlдЕнцIЙного зБЕрIгАння lнФормАцIi
т'ов кААН кСВЙЯ-КtРШ-АУДИТ> iнформуе про iснування у нього умов, якi забезпечують

дiсву систему конфiденцiйного зберiгання iнформацiТ, щодо замовникiв аудиторських
llослуг, а саме:
В Товариствi затверджене i доведене до вiдома працiвникiв Полояtення про зберiгання
аудиl,орськоТ докумеllтацii та iншоТ конфiденцiйноi iнформацii.

прАl]овА структурА тА структурА влАсностI
В:lасниками аудиторськоТ фiрми ТОВ кААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> е двi фiзичнi особи -
сертифiкованi аудитори :

- Зачерковна Тетяна Миколаiвна;
- ЗачерковнийСергiйАнатолiйович.

'l'ol] кААН кСI]ЙЯ-КlРШ-АУДИТ> на l00% належить своiм учасникам (партнерам), кояtен

:] яких l]рацюс в tPipMi. Станом на З l ,|2.2018 частка участi в капiталi товариства, що
IIаJIеж.uIа сертифiкоtsаFIим аудиторам 

- 
громадянам УкраТни, складас 100%.

C,l, р у ltT,y рА у tI рАвлIння
Вишlим органом угlравлiння ТОВ кААН кСВЙЯ-КtРШ-АУДИТ> в YKpaiHi е Загальнi збори

у.ласникiв. Виконавчим органом Товариства с Щирекцiя.
ffирекшiя дiс у складi Генерального директора, Фiнансового директора та Виконавчих
директорiв- член iB ff ирекцiТ.

flирекчilо очолю€ генераJIьний директор Товариства - Здорiченко IBaHHa IBaHiBHa (номер

ресстрацii в PeccTpi аулиторiв l00856).
Щирекцiя гtiдзвiтна Загальним зборам i органiзовус виконання ixHix рiшень. Щирекцiя не мае

tlpaBa приймати обов'язковi для Учасникiв рiшення. Засiдання Щирекцii проводяться в Mipy

tlеобхiднос,гi, але гlе рiдше одного разу на мiсяць.

оltис систЕми l]нутрlшнього контролю якостI
Сис,гема контроJIю якостi професiйних послуг ТОВ кААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ)
баrзусr,ься на Мirкrrародному стаtlдартi контролю якостi 1 (МСКЯ 1), а також на полох(еннях
нацiональноТ практики контролю якостi та вимогах iз контролю якостi ТОВ кААН
(сЕЙrI_кIрш-Аудит).
Мiл<гrародний стандарт контролю якостi, запроваджений Радою з Мiхtнародних стандартiв
аудиту та налання unbu""no*i (РМСАНВ), набув чинностi 15 грудня 2009 року. Його мета

- 
I]изllаLIити норми та надати вказiвки щодо зобов'язань аудиторських фiрм стооовно

системи коItтрOJlю якостi аудиту, огляду, iнших завдань iз надання впевненостi та супутнiХ
lIослуг.
KoHTpo;rb якостi аудиту розглядасться в Мiжнародному стандартi аудиту (МСА) 220
кКонr,роль якостi аудиту фiнансовоi звiтностi), за яким партнер iз завдання повинен брати
на себе вiдповiдальнiсть за загальну якiсть кожного завдання з аудиту, на яке BiH

t-lрtlзltачений. 11ри цьому MCI{Я 1 вимагас вiд аудиторськоi фiрми встановити Та

rliдгримувати сис,l,ему контролю якостi, яка б надавала достатню впевненiСть У ТОМУ, ЩО

l<oMtlitHiяl ,га if персонал /]отримуються вимог професiйних стандартiв, застосовуваних
заI(оFIодавчих i нормативних вимог, а наданi аудиторськi звiти вiдповiдають конкретниМ
обс,гавинам.
Система контролlо якостi посJIуг'ГОВ KAAFI кСВЙЯ-КIРШ-АУДИТ>> складаеться з полiтик
i гrроrдедур, розробrrених нами лля.цосягнення вищевк€ваних цiлей, та процедуР, rIеОбХiДНИХ

}l"ltlt м он ir,ори н гу tзi/iповii]ност,i нашlоТ роботи цим tlолiтикам.
LIаtла система внутрitпнього контр.олIо, викладена в Стандартах системи внутрiшнього
l(olt.l.poJllo яtкос,гi TOI] кААFI кСЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ), вклIочас полiтики та процедури

сl,осовно кожного з наведених них(че елементiв:
оIJiдповiлальнiсть керiвництва за якiсть всерединi фiрми.



оЕтичнi вимоги.
оПрийняття та продов}кення cTocyHKiB з клiснтами i конкретних завдаIIь.
rлюдськi ресурси.
овиконання завдань.
омонiторинг.

Yci партнери iз завдання i спiвробiтники нашоТ компанiТ дотримуються полiтик i проuелур
ВiДПОВiДНО ДО МСКЯ 1 Та СТаНДартiв системи внутрiшпьо.о no"rpon,o якостi, адже lleнеобхiдна умова управлiння ризиками та захисту репутацiт Тов кддI-I -свйя-йiрrLi-
АУДИТ).

ВIДПОВIДАЛЬШСТЪ КЕРIВНИЦТВА
вiдповiдальним за органiзацiю контролю якостi згiдно з Мскя 1 е Генеральний лиректорТоВ (ААН (сЕЙя-кIрш_АудИт>. в Товариствi розробленi та впровадженi полiтики та
процедури, якi визначають, що якiсть - це основне питання при виконаннi завдань з ауди.гу.вiдповiдальнiсть за дотримання вимог системи контролю якостi несе !иректор з контролlо
якостi - сертифiкований аудитор Кузуб Олександр Анатолiйович.
контроль включае в себе перiодичну перевiрку Ъrarar" контролю якостi та повсякLIасIIе
забезпечення гарантiй актуальностi такот системи.
Про Bci нововведення повiдомлясться персонал електронною поtllтою, а /lля г;tибшого
розумiння впроваджених змiн для спiвробiтникiв проводяться BHyTpiпllti тренillги та круглi
столи. Щорiчно проводяться навчальнi заняття з питань певних вимог мскя 1.Ми всiляко заохочуемо нашиХ спiвробiтникiв висловлювати cBolo Думку чи зауважеlIня зпитань контролю якостi. yci отриманi пропозицiт та зауваженItя обговорьютr,ся lIaперiодичних нарадах.
!иректор з контролю якостi забезпечус свосчаснi вiдповiдi на питання, пiдrtятi персонаJIом.
у тому числi розробляс захоли для вдосконыIення системи коIrтролIо якостi.
Персонал ТоВ кААН кСЕЙЯ-крш-АУДИТ) дотримуеться процедур контролю якостi всвоiй повсякденнiй дiяльностi через:

о внутрiшнi комунiкацiI (розсилка персоналу повiдомлень iз рiзtlих гIитаI{ь:
нововведення в системi оподаткування, професiйних стандартах, BHyTpimllixполiтиках та процедурах, стандартах фiнансовоТ звiтнос,гi; навчальrli захоllи .га
вебiнари);
о внутрiШнi зустрiчi (загальнi зборИ спiвробiтникiв, cTapToBi наради групи заl]даlIIJя
з надання впевненостi);
о постiйнi навчальнi внутрiшнi та зовнiшнi захоли;
о щорiчне оцiнювання роботи партнерiв i спiвробiтrlикiв.

МОНIТОРИНГ КОНТРОЛЮ ЯКОСТI
щорiчний огляд системи контролю якостi здiйснюсться пiд керiвництвом flиректора зконтролю якостi, з використанням низки рiзних методик та нормативнот докумеllтацii'.такий огляд передбачас вибiркову перевiрку аудиторських висновкiв принаймtli по одtIlомувисновкУ вiд котсного партнера iз завдання. I_{i файли повиннi мiсr-ити результати робо.r.исТаршоГо персоналу компанiТ, що бере участь в аулитi. При цьому фiор"r.rп"r" оr,"перевiркИ е завданнЯ з аудитУ компанiЙ, що становлятu суспiльний iпr.рЁ., iнш,li завданltя з

"-Т::::1:..:З]l1Й"" РИЗИКОМ Та ЗаВДання з високим ризиком cyTTeBo.o викривлеIII.я
фlнансовоi звiтностi.
Така перевiрка враховуе yci правила зовнiшньОТ перевiрки. Перевiрка аулиторсь*оi'
документацii проводиться для отримання об'сктивнот вiдповiдi ,ru ,ru"rynni запи.галIня:очи вiдповiдас робоча документацiя професiйним стандартам ,га IIормативIlо-

правовим вимогам?
онаскiльки ефективно реалiзусться система контролю якостi?
очи вiдповiдають аудиторськi звiти yciM обставинам?



Yci неr.lолiки, вияв.ltенi пiд час перевiрок аудиторськоi документацiТ, повiдомляються
/{иректору з KoHTpoJIlo якостi, партнеру, вiдповiдальному за контроль якостi, партнерам iз
завдаI]ня та iншим старшим членам аудиторськоi команди.
РскомеlллацiТ щодо виправлення недолiкiв, незважаючи на те, були вони наслiдком
заt,альноI по:tiтики компанii чи методики проведення, доводяться до вiдома ycix, хто був
:заlliяItий у лаtIому аулитi. Виявленi недолiки виправляються при першiй нагодi.
/IiT tцоло виIIравлеIIня ситуацiТ, у яких спiвробiтники не дотримуються стандартiв
аули,горськоТ роботи, передбачають додатковi навчальнi занят"гя для персонаJIу чи
дисциплiнарlti стttгllення у разi, якщо спiвробiтник вперто нехтуе процедурами компанii.
Результати такоТ перевiрки вiдiграють суттсву роль при рiчному оцiнюваннi кожного
ttраlliвника.
Резуrlьтати монi,горинI,у системи контролю якостi, що мiстять опис його методологii,
l]исllовки i гlереrriк дiй для вирiшення недолiкiв повiдомляються yciM партнерам iз завдання
,га /]ирекuii,
Перевiрку дотримання вимог раз на три роки проводять фахiвцi iнших аудиторських
компанiй.

пlд,гl}ЕрджвннrI кЕрIl}ництвА Iцодо ЕФЕктивностI систвми
BHyTPl ш нього контролtо
Itсрiвrrиu,гво 1'OB кААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> провело аналiз ефективностi системи
вtlу,грiшнього коIt,t,ролю i дiйшло висновку, що система внутрiшнього контролю протягом

року функчiонувала е(lективно, вклIочно з полiтиками та процедурами, включаючи
безttерервне навчання аулиторiв та забезпечення незалежностi аудиторськоi фiрми.

ll{ФормАцlrt про дАту oCTAHHboi зовнIшньоi пЕрЕвIрки систЕми
ItоIlтролю якостI
У грулrri 2015 року Аудиторськоtо пыIатою Украни проведено перевiрку системи
контролю якостi аудиторських послуг ТОВ (ААН кСЕИJI-КIРШ-АУДИТ>. За результатами
гlереrзiрки ТОВ кААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> отримало Свiдоцтво про вiдповiднiсть
системи контролIо якостi N90570, яке видане на пiдставi рiшення Аулиторськоi палати
УкраТни за Nq 3 1914 вiд24.12,2015 та е чинним до 3l .12.2020.
Met,a ,t,aKoT гrеревiрки - з'ясувати, чи дотримуеться фiрма вимог Мiтснародного стандарту
кон,гролIо якостi 1, Мiжнародних стандартiв аудиту та iнших украiнських нормативних
aK,t,iB, що регулюIоть аудиторську роботу при виконаннi завдань з аудиту, огляду та наданнi
iнrпоi впевненостi.

I]EI,BJIII{ пlдпри€мств, що стАновлять суспIльниЙ IHTEPEC, яким
I{АдАвАлись послуги з оБов,язкового Аудиту в 2018 роцI
В 20l8 роцi послуги з обов'язкового аудиту пiдприсмствам, що становлять суспiльний
iнтерес, не надавались.

IНФОРМАЦIЯ ПРО ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI
llOJI IТИКА НЕЗАЛЕЖНОСТI
Ми гIильно слiдкусмо за тим, цоб нашi аудитори не потрапляли у ситуацii будь-якоi
tPiHaHcoBoT, майновоТ, родинноi, дружньоТ чи iншоТ зацiкавленостi при формуваннi думки
IIро l1ocTol]ipHicTb фiнансовоi звiтностi наших клiснтiв.
Аулитори також MaIoTb бути абсолютно незалежними вiд власникiв, чий бiзнес проходить
ау/lиl,орську rIepeBipKy, вiд керiвникiв цього бiзнесу чи вiд буль-якоТ третьоi сторони,
tlов'язаlIоТ з tc.llicIt,t,oM.

Yci партнери,га tРахiвцi, якi надають послуги клiентам, пiдписують лист про пiдтвердх(ення
ло,l,римання вимог незалежностi одразу пiсля прийняття на роботу ло фiрми та щороку
1-Io1,oMy.



I]e пiдтвердхсення слугус доказоМ .того, що спiвробiтник розумiс та обов'язусться
дотримуватися полiтики фiрми у сферi незалежностi.
!отримання керiвництва з етики та незалея(ностi перiодиtlно перевiрясться в рамкахвнутрiшнiх аудитiв.

ПОЛIТИКА ЩОДО ЗАГРОЗ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI
При виниКненнi будь-якиХ потенцiйНих порушень i загроЗ для незалежностi аудиторiв tlalll
персонаЛ миттевО повiдомляс про це партнера iз завдання.
Ми навчаемо нашиХ фахiвцiВ виявлятИ та унемоЖливлIоватИ TaKi ситуаuiТ через розумil1гlяпiдходiв до вирiшення етичних дилем.

5,"_Y::_Yl"laHTYc 
ВИРiШення ycix спiрних питань, як i те, що якщо загроза упередrкенос.гiпlдтвердиться та не змох(е бути усунута чи зменшена до прийняrrо 

"riuno.o 
piun", фiрмавiдмовляеться вiд проведення аудиту.

ТРИВАЛI СТОСУНКИ З КЛIСНТАМИ З АУДИТУ
При оцiнЦi ризикiв, до якиХ ста€ схилЬна будь-яка компанiя внаслiдок тривалих cTocyHKiB
зi своiми клiснтами, ми зва}касмо на змiни *bpunr.py i масrrrтабу бiзнесу клiента, змiни його
фiнансового стану, структурИ власностi, ynpurni".*o.o складу. зреLптоIо на будь-якi змiни.
що Mo)ItyTb поставити пiд загрозу нашу незалехtнiсть чи репуташiю. Тому llatlta комгtаltiя
щороку переглядае послуги, якi надаються постiйним клiснтам на регулярнiй oclloBi.Якщо спiвробiтники_ аудиторськоТ групи тривалий час надають послуги одlliй оргаlliзаuii."може виникнути небезпека встановлення близьких cTocyHKi" uyo"ropiB зi своТм клiентом.
що у свою чергу мох(е вплинути на незалех(нiсть роботи.
fiля зменшення таких ризикiв кожнi 5 poKiB вiд моменту створеtlня аудиторськоi' групи
ВiДбУВаСТЬСЯ РОТаЦiЯ КеРiВНОГО СкЛаду такоТ групи. Пiсля цього партIIер iз завданllя, якогозамiнили, ще протягом двох poKiB не може надавати аудиторськi послуги t(boyy клiеrlту.
I-{e СТОСУеТЬСЯ Не ТiЛЬКИ ПаРТНеРiв iз завдань, а й партнерiв, вiдповiдальних за огляд якос.гiвиконання завдання з аудиту.

ШФОРМАЦIЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ АУДИТОРIВ
ПIДБIР ПЕРСОНАЛУ
Ми щорiчНо оцiнюеМо cBoi майбутнi кадровi потреби з урахуваI]ням наступних tPaKTopiB:ообсяг робiт, запланований в наступному роui;овиди запланованих робiт;

. наявна структура персоналу;
оспецiалiзованi вимоги до знань;
оiншi вимогИ до персонала (навчаНня, адмiнiСтрування Toruo).

ми прагнемо працювати як з досвiдченими професiонаJIами, що роздiляtоть llillгtocTi гlаlltоiкомпанii, так i з талановитою молоддю, для якоi ТоВ кАдН ,,ёЁй;кiрш-дудиТ> cTalleВДаЛИМ СТаРТОМ КаР'СРи. ТОВ (ААН (СЕЙЯ_кIрш-дудит) мас системllий i

.Ф9.пмалiзований процес наймУ та ста}кування, що складасться з ретельного вивчеtlня alIKeTi бiографiй, перевiрки квалiфiкацiйних свiдоцтв, рекомендацiй, проведення iндивiду€шIьнихiнтерв'ю з потенцiйними спiвробiтниками та Тх тьстування.
нашi методики вiдбору зосередlсенi на тестувапй пuuпого спектру Iiавичок i якостейкандидата, якi ми вва}каемо необхiдними для досягIIення успiху в якЬс,гi аулитора в ГоВ(ААН ксвЙя_кТрш-дудИТ>. ПiслЯ прийняттЯ кандидата FIа посадУ yci lti /tокумен,гизберiгаються в його особовiй справi.

ПРОФЕСIЙНВ НДВЧАННЯ
професiйну команду формуе та пiдтримус постiйне посднання зовltiпlньоl.о .га
внутрiшнього навчання працiвникiв вiд .run .pu до партнера.



Протягом багатьох poKiB ми визнаемо вирiшальну роль системи постiйного професiйного
навtIаIlня наших гrрацiвllикiв.
'ГaKa система охоплюе як нових спiвробiтникiв, для яких ТОВ кААН
АУДИТ) € першим мiсцем роботи, так i досвiдчених фахiвцiв.
1'Ot] кААFI кСВЙЯ-КtРШ-АУДИТ) мае вiдповiдне професiйне iнформацiйне
забезпе.lення, доступне кожному фахiвцевi.
lIрофесiйrrе iнформацiйне забезпечення ТОВ (ААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> складають:

rперiодичнi видання;
r б iбл iо,геrса сгrецiаrriзовалtоТ лiтератури ;

rстандарти аудиту;
rкодекс етики про(lесiйних бухгалтерiв;
rвнутрiшнi iнструкuii, правила, стандарти;
riнформачiйно-довiдкова електронна система <Лiга:Закон>;
rпрограма з аудиту та контролю якостi CaseWare та iH.

Партнер iз завдаlrгlя повинен володiти yciMa необхiдними навичками та мати потрiбну
комгtетенцilо, а його партнерська роль мас доводитись до вiдома клiснта. Тiльки
ква,lIiфiкованi особи мають право дiяти вiд iMeHi ТОВ (ААН кСЕЙЯ-КРШ-АУЩИТ> та
tliлгlисувати аудиторський звiт.
Cl,altoM rla кiнець 2018 року в ТОВ кААН кСЕИЯ-КIРШ-АУДИТ> 8 працiвникiв мали
сер,гиtРiкztт ауди,гора Украilrи. Три працiвника нашоi фiрми мають дипломи DipIFR.

l]Ulомос,tl щодо принципIв оплАти прАцI ключових пАртнЕрIв
/]lrtepe:roM заробiтноi пJIа,ги с дохiд фiрми.
t] 'ГОВ KAAII кСВЙЯ-КlРШ-АУДИТ) icHye диференцiацiя рiвня заробiтноi плати з

врахуванням ква:riфiкацii працiвника, особливостей рiзних видiв працi, ii складностi.
I3раховусться також irrдивiдуальний внесок кожного в пiдсумковi наслiдки дiяльностi
гliдроздiлу чи фiрми в цiлому. В ТОВ кААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ> мае мiсце виплата
rrремiй вiдповiдно до досягнутих результатiв. PiBeHb заробiтноi плати постiйно
tliдвищусться.

lIОЛtТИКА РОТАЦIi КЛЮЧОВИХ ПАРТНЕРIВ
Ротацiяl tРахiвцiв, що здiйснюють аудит на одному об'сктi, вiдбуваеться один раз на п'ять
poKiB з настуtlним признаLIенням на цей об'ект лише через два роки. У разi немохtливостi

ро,l,аuiТ сгrецiаr_лriсr,iв олин раз на п'ять poKiB проводиться незаJIежна перевiрка роботи
lIepcoI]aJly з надання замовниковi аулиторських послуг вiдповiдальною особою за контроль
якос,t,i або за:lученим незаJIежним експертом.

lнФормАцlя пl,о доходи
Загальний лохiд ТоВ кддН ксвЙя-кIРШ-АУДИТ) в 2018 роцi складався з доходiв вiд
завдань з надання впевненостi, який вклIочас завдання з обов'язкового аудиту та огляду
промirкноi t}iнансовоI iнформачiТ, а також супутнiх та професiонаJIьних послуг. В 2018 роцi
cPipMa не о,гримувала доходи вiд надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi
гliдttрисмс,гв, що с,гановлять суспiльний iHTepec.
РозшисРровка доходiв, якi отриманi фiрмою в 2018 роцi, представлена наступним чином:

- лохiд вiд завдань з надання BlIeBHeHocTi склав 1З7З,7 тис. грн., в тому числi дохiд вiд
обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi - 1056 тис. грн.;

- супутнi та iншi професiональнi послуги - 524,З тис. грн.

,Г{аrlа irr(lормацiя надана у звiтi, що поданий до Аудиторськоi палати Украiни.

tнФормАtIIrI tlро пов,язАних осIБ

ксвЙя-кIрш-



Компанii групи (СЕЙЯ), якi дiють пiд брендом СЕЙЯ в YKpaiHi, с юридичними особами,
зареестрованими у вiдповiдностi до укратнського законодавства у формi товариств з
обмежецою вiдповiдальнiстю.
ПерелiК юридичнИх осiб, що входяТь до складУ групи компанiй <сЕЙя> в YKpaiHi, характер
та область ik дiяльностi:

- тоВ кААН кСвЙя-кIрш_АудИТ> здiйснюе аудиторську дiяльнiсть;_ тов кСЕЙя консАлТИнГ)) надае послуги з консалтингу;
- тоВ кСЕЙЯ Алъянс> надае послуги з незаJIежноi оцiнки майна та майнових прав.

Bci компанii групи кСЕЙЯ> е повоязаними особами.
ПослугИ з наданнЯ впевненоСтi надаютЬся виклюЧно ТоВ кААН (сЕЙя-кIРШ-АУДИТ)).

Генеральний директор
тов кААн ксвЙя_кlрш-Ау Злорiченко IBaHHa IBaHiBHa




