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Звернення Генерального директора 

 
 
Шановні колеги, партнери, друзі!  

Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 

21.12.2017 р. № 2258-VIII ТОВ «АФ «Київська аудиторська група» представляє до уваги всіх 

зацікавлених сторін Звіт про прозорість за 2020 рік.  

У Звіті подано докладну інформацію про структуру та корпоративне управління Компанії, основні 

принципи її діяльності, опис системи контролю якості та інших внутрішніх Керівництв, які застосовується 

з метою дотримання чинних вимог законодавства України та Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також наведено необхідні фінансові 

показники за минулий рік. 

В 2021 році ми святкуємо наше 25-ти річчя! Упродовж всієї історії існування Компанії нашими 

пріоритетами були і залишаються прозорість та відкритість, ми прагнемо до професійного 

вдосконалення та інновацій, дотримуючись найкращих європейських і світових практик ведення бізнес-

діяльності.  

Наша місія – надавати досконалі аудиторські та супутні послуги, здійснювати високопрофесійне 

обслуговування клієнтів та пропонувати їм якісні бізнес-рішення задля подальшого економічного 

розвитку України та зростання вагомості й цінності аудиторської професії на локальному та 

міжнародних ринках. 

Наша мета залишається незмінною впродовж багатьох років: ми прагнемо бути аудиторською та 

консалтинговою компанією зі стійкою та сильною командою однодумців, займати позицію лідера в 

Україні та бути знаною в Європі. 

У 2020 році ми продовжували постійно підвищувати власні професійні стандарти, як впроваджуючи 

сучасні міжнародні практики та підходи, так і відслідковуючи при цьому всі новели діючого 

законодавства України. Система контролю якості компанії забезпечує високий рівень аудиторських 

послуг, що передбачає участь кожного аудитора у вдосконаленні робочих процесів. 

Досвідчений і професійний персонал, розуміння специфіки бізнес-діяльності клієнтів, ретельне 

вивчення потреб замовника, незалежність думки та конфіденційність інформації – це і є складові успіху 

та високої оцінки клієнтами наших послуг та їх довіри до нас вже протягом 25 років.  

На жаль, глобальні кризові обставини 2019-2020, як негативний результат пандемії COVID-19, 

вплинули як на всі сфери діяльності людини, так і на всі без винятку галузі економіки. Відповідно, бізнес 

чимдуж намагається адаптуватися під діючі карантинні обмеження, зберегти робочі місця, внаслідок 

рецесії звести до мінімуму втрати. 

Разом з тим, в цих умовах є сталою і важливою роль аудиторів в частині оцінки ризиків, суджень та 

впливу пандемії COVID-19 з метою надання впевненості користувачам щодо фінансової звітності 

компаній, що підлягають аудиту.   

Криза посприяла тому, щоб бути вкрай уважними до побажань, потреб і вимог клієнтів та прискорила 

процес діджиталізації бізнесу, що у будь якому випадку йде на користь розвитку та модернізації бізнесу 

Компанії взагалі.  

Попереду – ще багато викликів життя: зрозуміти настрої клієнтів, пріоритети, удосконалити формат 

взаємодії, зрозуміти, що буде важливим для суспільства у майбутньому. 

Ми – надійна команда професіоналів, наші співробітники готові відповісти на будь-які питання, надати 

професійну підтримку, адже ми завжди готові йти назустріч усім змінам та викликам та відповідати 

вимогам сьогодення. 

Міцного всім імунітету, бережіть себе і рідних та будьте здорові! 

З найкращими побажаннями,  

Генеральний директор  
ТОВ «Аудиторська фірма «Київська аудиторська група»  

Ірина Ігумнова 
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Опис організаційно-правової структури та структури 
власності  

 
Про компанію 

ТОВ «Аудиторська фірма «Київська аудиторська 
група» – незалежна українська компанія, яка 25 
років працює у сфері аудиту та консалтингу. 
Компанія заснована в 1996 році (Ліцензія на 
аудиторську діяльність №001560 від 24.05.1996). 

ТОВ «АФ «Київська аудиторська група» включено 
до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 
дальності, який веде Аудиторська палата України 
відповідно вимог Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 
21.12.2017 р. № 2258-VIII; номер реєстрації у 
Реєстрі 1560. 

Відомості про Компанію внесені до всіх розділів 
даного Реєстру, в тому числі до 4-го розділу 
«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес».  

• Повне найменування: Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Київська аудиторська група».  

• Код за ЄДРПОУ 20067093. 
• Місцезнаходження: Броварський проспект, 

15, м. Київ, 02002. 
• Телефон: +38-044-585-96-98, сайт: 

www.kagaudit.com, адреса електронної пошти: 
info@kagaudit.com  

Організаційно-правова структура та структура 
власності 

Аудиторська фірма «Київська аудиторська група» 
здійснює свою господарську діяльність у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю. 

Засновниками (учасниками) Компанії є:  
• сертифікований аудитор Ігумнова Ірина 

Олександрівна, її частка у статутному капіталі 
складає 50%,  

• сертифікований аудитор Колумбет Наталія 
Петрівна, її частка у статутному капіталі складає 
20%, 

• сертифікований аудитор Кириленко Тетяна 
Антонівна , її частка у статутному капіталі складає 
15%, 

• сертифікований аудитор Чуніхіна Світлана 
Василівна, її частка у статутному капіталі складає 
15%. 

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) 
є Ігумнова Ірина Олександрівна. 

Організаційна структура Компанії складається із 
наступних підрозділів / департаментів: 

• Адміністрація; 
• Департамент аудиту підприємств; 
• Департамент консультаційного обслуговування. 

Компанія надає такі профільні послуги: 
• Аудит та огляд історичної фінансової 

інформації; 
• Виконання завдань з надання впевненості, 

що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової 
інформації; 

• Надання супутніх послуг; 
• Інші послуги, визначені чинним 

законодавством України, що регулює аудиторську 
діяльність; 

• Організаційне та методичне забезпечення 
аудиту; 

• Податковий та юридичний консалтинг. 

За 25 років успішної роботи до числа клієнтів 
Компанії приєдналися: 100+ великих компаній та 
холдингів, ~1000 вітчизняних та іноземних 
підприємств, організацій, фінансових установ, 
держструктур, середніх та малих фірм, більшість з 
яких є її постійними клієнтами. 

Структура управління  

Вищим органом управління є Загальні збори 
Учасників Аудиторської фірми «Київська 
аудиторська група», які складаються з Учасників 
або призначених ними представників. Загальні 
збори Учасників мають право вирішувати будь-які 
питання, пов’язані з діяльністю Компанії. 

Виконавчим органом є Генеральний Директор, 
який вирішує всі питання, за винятком тих, що 
входять до виключної компетенції Загальних 
зборів Учасників з урахуванням обмежень, 
визначених Статутом Аудиторської фірми. 
Генеральним Директором є Ігумнова Ірина 
Олександрівна. У відповідності до штатного 
розпису є Заступник Генерального директора з 
питань аудиту, фінансів та адміністрування, який 
виконує покладені на нього обов’язки.   
 

 

 

 

http://www.kagaudit.com/
mailto:info@kagaudit.com
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Міжнародний Альянс Praxity  

 
Характеристика Альянсу та його організаційно-
правових і структурних механізмів 

У період 2003-2006 ТОВ «АФ «Київська аудиторська 
група» представляла в Україні одну з провідних 
світових профільних мереж Moores Rowland 
International, яка за підсумками 2006 року увійшла 
до світового ТОП-10 й нараховувала 165 фірм-
учасників у 90 країнах світу, 18 тис. співробітників у 
700+ офісах. 

А з 2007 року і по теперішній час наша Компанія є 
учасником Praxity, AISBL – найбільшого Міжнарод-
ного Альянсу незалежних бухгалтерських та 
аудиторських фірм, що посідає 6 місце в ТОП-10 
міжнародних рейтингів, а також є переможцем 
International Accounting Bulletin у номінаціях: 
Thought Leadership Initiative of the Year 2020, 
Accounting Association of the Year 2019, 2017, 2016 
та 2014, Campaign of the Year 2018, Rising Star 
Association of the Year 2013.  
Офіційний сайт Альянсу http://www.praxity.com. 

Praxity, AISBL – є глобальним Альянсом 
незалежних фірм. Організований як міжнародна 
неприбуткова організація згідно із законодавством 
Бельгії (так звані IVZW або AISBL), Praxity має свій 
зареєстрований офіс у Бельгії та адміністративний 
офіс у Лондоні. Як Альянс, Praxity не займається 
професійним наданням бухгалтерських послуг або 
послуг з аудиту, оподаткування, консалтингу та 
інших професійних послуг третім особам. Альянс не 
є спільним підприємством, партнерством або 
мережею між компаніями-учасниками. 

Praxity поєднує лідерів локальних ринків країн-
учасників, які вирізняються високою якістю послуг, 
впровадженою згідно МСА методологією, а також 
наявністю спеціалістів, які постійно вдосконалюють 
свій професійний рівень. 

Мета глобального Альянсу – пропонувати 
високоякісні послуги фірмам, які потребують 
підтримки міжнародних аудиторів та бухгалтерів, 
додатково до послуг їх внутрішнього ринку. Отже, 
Praxity – це доступ до послуг, які відповідають 
високим стандартам якості, що, на сьогодні, є вкрай 
необхідним у міжнародному бізнесі. 

Міжнародний Альянс Praxity об’єднує лідерів 
локальних ринків країн-учасниць, які повністю 
відповідають наступним вимогам та критеріям, що 
пред’являються до учасників Альянсу: 

• Вагомість, потенціал та провідні позиції на 
стратегічних ринках у своєму регіоні (належати до 
10-ти кращих фірм регіону чи країни).  

• Пропонує міжнародний рівень при наданні 
бухгалтерських послуг, послуг з надання 

впевненості, корпоративного фінансування та 
консультацій з оподаткування. 

• Розділяє позиції ділової взаємодії та спільні 
цінності; незалежність, доступність, ефективність, 
чесність, повага, прозорість та прагнення до 
переваг.  

• Має експертний досвід робіт для 
підприємств різних галузей промисловості та 
секторів бізнесу.  

• Пропонує глибокі знання на локальному та 
міжнародному рівнях.  

• Несе колективну відповідальність за якісні 
професійні рішення та дотримання етичних норм.  

• Менеджмент вищого рівня приймає 
безпосередню участь у виконанні робіт для 
клієнтів. 

• Адекватні, практичні та індивідуально 
підготовлені рішення – спільна з іншими 
учасниками мета. 

Саме за такими критеріями ТОВ «АФ «Київська 
аудиторська група» була визнана Асоційованою 
Фірмою Praxity. 

Кожні 3 роки усі учасники Альянсу зобов’язані 
проходити контрольне оцінювання на відповідність 
вимогам та критеріям, що пред’являються 
Альянсом. Так, у 2019 році наша Компанія успішно 
пройшла таку зовнішню оцінку та вкотре 
підтвердила свій високий професійний рівень. 

Більш того, Фірми-учасники обираються до Praxity 
завдяки їх структурній вагомості, потужностям, 
провідним позиціям та стратегічним ролям у 
відповідному географічному просторі. Здатність 
застосовувати широкий досвід та знання локальних 
особливостей є для них таким же ключовим 
критерієм, як і виконання зобов’язань по наданню 
практичних, індивідуально призначених та вчасно 
виконаних якісних послуг. 

Усе це дозволяє альянсу Praxity бути лідером з-
поміж учасників міжнародного ринку аудиторських 
послуг. 

Управління Альянсом 

Praxity – це справді глобальна організація - альянс, 
що складається з більш ніж 56+ незалежних фірм у 
більш ніж 100 країнах, з британською 
адміністративною командою. Як наслідок, процеси, 
політика та відносини, необхідні для забезпечення 
безперебійного функціонування, можуть бути 
достатньо складними. 

Найпростіший спосіб уникнути такої непотрібної 
складності полягав у створенні Praxity як 
неприбуткової юридичної особи, що охоплює всі 
міжнародні юрисдикції. Структура управління 
відображає цю спрямованість на ясність і простоту. 

http://www.praxity.com/
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Praxity має просту трирівневу структуру звітності та 

управління, що забезпечує повну прозорість і 

пропорційне регіональне представництво. 

Керівна рада Praxity уточнює і зосереджує стратегічний 
напрям Альянсу. 

За обрані місця Ради голосують фірми в п'яти регіонах 
– Африці та Близькому Сході, Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні, Європі, Латинській Америці, 
Північній Америці. 

Члени Ради Керівників можуть обиратися два рази 
поспіль на трирічні строки. 

Вісім членів Правління Praxity керують багатьма 
корпоративними діями Альянсу, включаючи прийом 
нових учасників. Шість обираються членами Ради з їх 
числа, а один - виконавчим директором - ex officio. 

Щороку Praxity проводить щонайменше одну Загальну 
Конференцію (AGM), де всі фірми-учасники голосують 
та затверджують або відхиляють бюджети, основні 
політичні зміни та стратегічний напрямок високого 
рівня. Це відбувається "практично" - в режимі онлайн – 
і локація фірми не є перешкодою для участі. 

Дані з офіційного сайту Альянсу: 
 http://www.praxity.com/about/alliance-governance/ 

Учасники Альянсу  

Praxity об'єднує фірми з усього світу і це майже 60 530+ 
професіоналів, які працюють у 760+ офісах 100+ країн 
світу, включаючи найбільші країни Європи, Азії, 
Африки, Латинської Америки, а також США та Канаду. 

Дані з офіційного сайту Альянсу: 
http://www.praxity.com/firms/overview/  

та найменування всіх аудиторських фірм, які є 
членами Альянсу в розрізі держав, в яких вони 
зареєстровані, представлені на сайті Альянсу за 
посиланням 
http://www.praxity.com/firms/locations/ 

Чистий дохід, отриманий Альянсом від надання 
послуг 

Потягом 14 років поспіль Praxity досягає щорічного 
послідовного зростання завдяки рекордному 
глобальному доходу своїх фірм-учасників 

Так, за останнім оглядом всесвітнього дослідження 

профільного видання International Accounting Bulletin 

(IAB), сукупний дохід фірм-учасників Praxity, 

розрахований за даними 2020 року, складає більше 

6,95 млрд. доларів США. 

І це виводить Praxity на перші позиції (Тор-10) світових 

рейтингів: серед міжнародних аудиторських 

організацій (мереж та асоціацій) загальне 6-те місце та 

1-ше місце з-поміж міжнародних асоціацій (ресурс: 

International Accounting Bulletin World Survey 2020), див. 

таблицю нижче. Дані з офіційного сайту Альянсу: 

https://www.praxity.com/media/5702/iab-world-survey-

results-feb-2021-v2.pdf  

При цьому, розмір гонорару від надання аудиторських 

послуг становить 3,756 млрд. доларів США (54%).  

Альянс не адміністрував та не оприлюднював 

інформацію про дохід щодо послуг з обов’язкового 

аудиту. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.praxity.com/about/alliance-governance/
http://www.praxity.com/firms/overview/
http://www.praxity.com/firms/locations/
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Опис системи внутрішнього контролю якості та 
твердження органу управління про її ефективність 

 
У відповідності до вимог Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність», 
МСА, Міжнародного стандарту з контролю якості 1, 
Кодексу етики професійних бухгалтерів, а також 
інших нормативних актів в ТОВ «АФ «Київська 
аудиторська група» розроблені, затверджені та 
впроваджені: 

➢ Керівництво з принципів аудиторської 
практики, яке призначене для забезпечення 
виконання всіх завдань, які приймає на себе 
Аудиторська фірма, а також включає методологію 
та регулює процедури виконання завдань з аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг. 

Відповідно, основними етапами проведення аудиту 
є: 

• Оцінка та прийняття клієнта 
• Планування 
• Виконання програми аудиту 
• Формування думки 

а також  

➢ Керівництво з етики та контролю якості, яке 
призначене для забезпечення та підтримки системи 
контролю якості в Компанії у відповідності до 
Міжнародного стандарту з контролю якості 1. 
Керівництво регулює процедури контролю якості 
Компанії, що забезпечують виконання всіх завдань 
з надання впевненості в цілому, а також процедури, 
щодо роботи, дорученої членам робочої групи при 
виконанні окремих завдань. 

Система контролю якості Компанії включає політику 
та процедури, яка базуються на наступних 
елементах: 

• Відповідальність керівництва за систему 
контролю якості; 

• Відповідні етичні вимоги; 
• Прийняття та продовження стосунків з 

клієнтом; 
• Людські ресурси; 
• Виконання аудиторських завдань; 
• Моніторинг системи контролю якості. 

Політика та процедури системи контролю якості 
Компанії включають: 

• Опис процедур і порядок їх здійснення; 
• Документування за результатами виконання 

процедур. 

Система контролю якості, сприяє розвитку 
внутрішньо-корпоративної культури, що базується 
на визнанні того, що якість є основним елементом 
при виконанні завдань. Політика Компанії щодо 
сприяння внутрішньої культури, яка орієнтується на 

якість під час виконання завдань передбачає 
наступне: 

• вимогу від працівників дотримуватись 
внутрішніх процедур щодо етики та контролю 
якості; 

• заохочення та сприяння навчанню та 
постійному професійному розвитку співробітників; 

• вимогу від працівників до безперервного 
професійного розвитку з метою підвищення та 
підтримання належного рівня компетентності 
відповідно до виконуваної ними роботи та 
обов'язків; 

• акцентування під час здійснення оцінки 
персоналу на тих аспектах роботи, від яких 
залежить високий рівень якості; 

• чітке інформування персоналу про те, що 
розвиток в рамках Компанії залежить від якості 
виконаної роботи. 

Всі співробітники Компанії повинні дотримуватися 
вимог даного Керівництва, Кодексу етики 
професійних бухгалтерів, Керівництва з принципів 
аудиторської практики, Міжнародних стандартів 
аудиту, законодавчих та нормативних вимог. У 
відповідності до вимог МСКЯ 1, персонал Компанії 
належним чином інформується про політики та 
процедури по забезпеченню контролю якості в 
Компанії. 

Відповідно до політики Компанії щодо контролю 
якості, всі процедури по забезпеченню контролю 
якості відповідним чином документуються. 

Компанія забезпечує постійний моніторинг, 
оцінювання відповідності та ефективності 
внутрішніх політик і процедур, системи 
внутрішнього контролю та щорічно проводить 
оцінку внутрішньої системи контролю якості та 
вжиття відповідних заходів для усунення будь-яких 
недоліків. 

Відповідальність за організацію і ефективне 
функціонування внутрішньої системи контролю 
якості несе Генеральний директор Компанії. 

Відповідно, ми  підтверджуємо, що система 
контролю якості в ТОВ «АФ «Київська аудиторська 
група» є ефективною: 

• впроваджена та постійно вдосконалюється;  
• відповідає вимогам щодо контролю якості 

аудиторських послуг; 
• забезпечує обґрунтовану впевненість, що 

сама фірма та її персонал діють у відповідності до 
МСА та Кодексу етики професійних бухгалтерів; 

• висновки (звіти), що надаються фірмою, 
відповідають умовам завдання,  
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що також підтверджено рішеннями АПУ (2010 р., 
2015 р.) та Наказом ОСНАД (2020 р). 

Зовнішня перевірка системи контролю якості 

Інформація про проходження перевірки системи 
контролю якості аудиторських послуг ТОВ «АФ 
«Київська аудиторська група»:  

1. Свідоцтво про відповідність системи 
контролю якості, видане Аудиторською палатою 

України: номер: 0027, дата видачі: 25.02.2010 р. 
згідно рішення АПУ від 25.02.2010 р. за №211/6. 

2. Свідоцтво про відповідність системи 
контролю якості, видане Аудиторською палатою 
України: номер: 0545, дата видачі: 24.09.2015 р. 
згідно рішення АПУ від 24.09.2015 р. за №315/4. 

3. Наказ Державної установи «Органу 
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» 
від 04.12.2020 р. №56-кя «Про проходження 
перевірки з контролю якості». 

 

Інформація про практики забезпечення незалежності, а 
також підтвердження проведення внутрішнього огляду 
дотримання незалежності 

 
Політика та процедури Компанії щодо забезпечення 
незалежності при виконанні завдань з надання 
впевненості розроблені та виконуються згідно з 
вимогами Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність», Кодексу етики 
професійних бухгалтерів, Міжнародних стандартів 
аудиту, Міжнародного стандарту контролю якості та 
викладені в Керівництві Компанії з етики та 
контролю якості.  

Всі співробітники Компанії, щодо яких виконуються 
процедури незалежності, повинні бути обізнані з 
вимогами щодо незалежності та наступними 
змінами.  

Незалежність включає: 
• незалежність думки: така спрямованість 

думки, яка дозволяє висловити висновок без будь-
якого впливу, що може поставити під загрозу 
професійне судження, та діяти доброчесно, з 
об’єктивністю та професійним скептицизмом, 

• незалежність поведінки: уникнення фактів 
або обставин, настільки суттєвих, що розсудлива і 
проінформована третя сторона, зваживши усі 
конкретні факти й обставини, ймовірніше за все, 
дійшла б до висновку, що доброчесність, 
об'єктивність чи професійний скептицизм Компанії 
чи члена робочої групи були під загрозою. 

Процедури Компанії щодо незалежності включають 
такі основні складові: 

• визначення загрози; 
• оцінка значущості загрози; 
• визначення та вживання застережних 

заходів; 
• моніторинг дотримання політики щодо 

незалежності. 

Відповідно до визначених загроз в Компанії 
розроблені та застосовуються процедури щодо 
оцінки значущості загроз, а також щодо визначення 
та вживання застережних заходів залежно від 
обставин,  

➢ як на рівні Компанії, серед яких: 
• політика і процедури, які надаватимуть 

можливість визначати інтереси або відносини між 
Компанією або членами робочої групи з надання 
впевненості і клієнтами з надання впевненості; 

• політика і процедури моніторингу та 
контролю залежності від доходу, одержаного від 
одного клієнта з надання впевненості. При цьому, 
розмір винагороди за послуги з аудиту 
підприємству, що становить суспільний інтерес, 
повинен бути в межах, передбачених ст. 26 Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність», 

• політика та процедури, що заохочують та 
дають можливість персоналу інформувати вищі 
рівні управлінського персоналу Компанії про будь-
які питання, які викликають занепокоєння і які 
пов'язані з дотриманням фундаментальних 
принципів; 

• щорічно призначається особа з вищого 
управлінського персоналу, яка є відповідальною за 
здійснення нагляду щодо належного 
функціонування системи контролю якості; 

• відмова від одночасного надання інших 
неаудиторських послуг у відповідності до 
законодавства, крім аудиту та надання інших 
аудиторських послуг; 

• скорочення ділових стосунків між Компанією 
та клієнтом настільки, щоб фінансова частка стала 
несуттєвою, а відносини - явно несуттєвими, крім 
випадків, коли це прямо заборонено 
законодавством; 

• припинення ділових стосунків між Компанією 
та клієнтом в залежності від тривалості періоду 
співпраці з урахуванням вимог ст. 30 Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність», 

• проведення зовнішнього огляду контролю 
якості. 
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➢ так і кожного окремого завдання, серед яких: 
• виконання огляду особою, призначеною 

відповідальною за контроль якості виконання 
завдання, яка не була членом групи з надання 
впевненості, виконаної роботи з надання 
впевненості, чи інших консультацій, у разі потреби; 

• розгляду відповідності чи необхідності зміни 
плану для виконання завдання з надання 
впевненості; 

• проведення консультацій з незалежною 
третьою стороною; 

• обговорення питань етики з найвищим 
управлінським персоналом клієнта; 

• розкриття найвищому управлінському 
персоналові клієнта інформації про характер 
наданих послуг та суми нарахованих гонорарів; 

• усунення фінансового інтересу члена групи 
із завдання з надання впевненості чи іншої особи, 
що має прямі родинні стосунки з членом групи із 
завдання з надання впевненості, або доведення їх 

фінансового інтересу до частки (розміру), яка є 
несуттєвою; 

• ротацію директора проекту з надання 
впевненості. 

Контроль дотримання вимог щодо незалежності 
здійснюється по наступних напрямках: 

• контроль дотримання процедур щодо 
незалежності стосовно окремих завдань та 
клієнтів, здійснюється особою, призначеною 
Генеральним директором перед підписанням 
договору з клієнтом та Директором проекту на 
етапі перевірки виконання завдання перед 
підписанням аудиторського звіту; 

• контроль дотримання процедур щодо 
незалежності по Компанії в цілому, здійснюється 
періодично методом вибіркової перевірки, 
результати якої оформлюються документально. 

Також Директор проекту контролює дотримання 
членами робочої групи відповідних етичних вимог.

 

Інформація про безперервне навчання аудиторів 

 
ТОВ «АФ «Київська аудиторська група» – одна з 
небагатьох українських компаній, яка має статус 
Акредитованого АССА роботодавця.  

Так, у 2020 році наша Компанія успішно пройшла 
чергову переакредитацію АССА та вкотре 
підтвердила свій високий професійний рівень.  

І це свідчить про формування професійного 
кадрового потенціалу шляхом інвестування в 
розвиток та навчання спеціалістів нашої компанії. 
Колектив Компанії складається з висококласних 
спеціалістів – професійних аудиторів, консультантів 
та експертів. Атестовані аудитори мають відповідні 
сертифікати, видані АПУ – серії «А» та серії «Б», 
міжнародні сертифікати CAP, Diploma IFA, ACCA 
DipIFR та є студентами і членами АССА. 

Здібності та компетенція персоналу підвищуються 
за допомогою навчання та постійного професійного 
розвитку. 

Політика Компанії щодо постійного професійного 
розвитку, вимагає від співробітників відповідності 
вимогам Міжнародного стандарту з освіти 
Міжнародної федерації бухгалтерів, а саме: 

• кількість годин затрачених на навчання, які 
піддаються перевірці має становити не менше 20 
годин на рік, 

• кількість годин затрачених на навчання 
протягом трьох років має становити не менше 120 
годин, 

• ведеться облік всіх годин навчання в розрізі 
кожного співробітника. 

Від співробітників вимагається здійснювати 
постійний професійний розвиток з метою 

забезпечення впевненості в тому, що вони 
підтримують та розвивають знання та навики 
необхідні для належного виконання своїх обов'язків. 

Навчання та розвиток вимагаються на всіх етапах 
кар'єрного зростання. 

Перевірка постійного професійного розвитку є 
частиною процесу оцінки персоналу. 

В Компанії розробляється План щодо безперервної 
професійної освіти. 

З метою підвищення кваліфікації персоналу 
Компанія проводить навчальні тренінги, які 
поділяються на технічні тренінги (навчання) та 
навчання на робочому місці. 

Технічні тренінги (навчання): 
• Компанія підтримує та надає доступ до 

ресурсів, що включають постійно обновлювану 
інформацію по всім технічним та професійним 
питанням, пов’язаним з аудитом та іншими 
завданнями. З цією метою в Компанії організована 
і постійно поповнюється бібліотека професійної 
літератури. Бібліотека включає відповідні 
стандарти (бухгалтерські та аудиторські) а також 
літературу стосовно питань бухгалтерського 
обліку, аудиту, надання впевненості, етики та 
контролю якості, фінансів, управлінського обліку, 
фінансового обліку, податкового законодавства, 
фінансового менеджменту, господарського права, 
фінансового аналізу, економічного аналізу, 
інформаційних технологій, а також внутрішні 
інструкції та керівництва, що містять політику та 
процедури Компанії з етики та контролю якості та 
методологію аудиту. 
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• Компанія розповсюджує серед персоналу 
інформацію стосовно змін в технічних, 
професійних, законодавчих нормах та внутрішніх 
політиках та процедурах. 

• Компанія оформляє підписку на періодичні 
професійні видання та щорічну електронну 
підписку на Міжнародні стандарти фінансової 
звітності. 

• Компанія забезпечує співробітникам доступ 
до відповідних Інтернет ресурсів на вебсторінках 
міжнародних організацій таких, як АССА, ІFАС, 
ІFRS, до системи інформаційно-правового забез-
печення ЛІГА:ЗАКОН та інших спеціалізованих 
ресурсів. 

• Компанія організовує внутрішні навчальні 
семінари і тренінги по всім основним напрямкам 
включаючи аудит, міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку, податки. 

• Компанія сприяє відвідування зовнішніх 
тренінгів відповідно до потреб виявлених при 
оцінці персоналу. 

• Компанія організовує обов’язкове навчання 
на курсах підвищення кваліфікації. 

• Учбові програми розробляються керівниками 
структурних підрозділів, з урахуванням поточних 
потреб співробітників у відповідному навчанні, а 
також з урахуванням доступних навчальних 
ресурсів та оцінки персоналу за результатами 
попереднього навчання. 

• Визначаються теми внутрішніх семінарів з 
урахуванням визначених потреб співробітників. 

Навчання на робочому місці: 
• коли призначається персонал на виконання 

завдання, до уваги обов’язково беруться потреби 
такого персоналу в навчанні, 

•  співробітникам надається можливість 
розвивати свої професійні навики шляхом участі в 
різноманітних завданнях, виходячи з клієнтської 
бази Компанії, 

•  розглядається можливість та ступень 
нагляду при виконанні конкретного завдання. 

Компанія забезпечує підтримку співробітників 
щодо: 

• визначення цілей, які мають бути досягнуті 
співробітником; 

• визначення завдань з урахуванням 
досягнутих результатів; 

• забезпечення отримання співробітниками 
необхідного досвіду роботи та інших можливостей 
для розвитку; 

• здійснення оцінки та огляду результатів 
роботи співробітників на регулярній основі; 

• підтвердження досягнення співробітниками 
визначених цілей. 

Одним з напрямків підтримки професійного та 
кар’єрного зростання співробітників є наставництво. 

Наставниками можуть призначатися кваліфіковані 
аудитори чи бухгалтери, керівники структурних 
підрозділів або Генеральний директор. 

Наставники контролюють досягнення 
співробітниками їх цілей, підтримують їх 
професійний розвиток і переглядають успіхи і 
досягнення в роботі. Ефективність наставництва 
полягає в тому, що кожна зі сторін (наставник, 
працівник та Компанія) має можливість втілити 
власні інтереси й здобути користь від цього 
процесу. 

 
Відомості щодо політики та принципів оплати праці 
персоналу, в тому числі ключових партнерів 

 
В нашій Компанії розроблена і діє політика оплати 
праці, яка передбачає, окрім щомісячної фіксованої 
заробітної плати, виплату винагород. Рішення про 
рівень винагороди формується з розрахунку 
результатів діяльності самого співробітника і 
Компанії в цілому.  

Результати оцінки діяльності безпосередньо 
впливають на просування по службі і рівень 
винагороди всіх співробітників. 

При цьому, Компанія забезпечує застосовування 
політики оплати праці персоналу, залученого до 
виконання завдань з обов’язкового аудиту, що 

передбачає стимул для забезпечення якості робіт. 
Винагорода, отримана Компанією від клієнта за 
послуги, не пов’язані з обов’язковим аудитом 
фінансової звітності, жодним чином не 
враховується при визначенні обсягу оплати праці 
аудиторам та іншим працівникам, залученим до 
виконання завдання з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності цього Клієнта. 

Крім того, ключові партнери з аудиту є Учасниками 
Товариства, та мають право на отримання 
дивідендів за результатами діяльності Компанії за 
відповідний період. 
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Опис політики ротації ключових партнерів з аудиту та 
аудиторів, залучених до виконання завдання з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, 
що становлять суспільний інтерес 

 
Згідно внутрішнього Керівництва з етики та 
контролю якості при виконанні завдання щодо 
аудиту фінансової звітності підприємства, що 
становить суспільний інтерес, співробітник не може 
призначатися Директором проекту протягом більше 
ніж семи років. Після цього часу співробітник не 
може бути членом робочої групи або Директором 
проекту для цього клієнта з аудиту протягом трьох 
років. Упродовж цього періоду такий співробітник не 
може брати участь у виконанні завдання з надання 
впевненості для даного клієнта, здійснювати 
контроль якості відповідного завдання, надавати 
консультації членам робочої групи або цьому 
клієнту стосовно спеціалізованих технічних або 

галузевих питань, операцій або подій чи іншим 
чином впливати на результат завдання. 

У випадку виконання аудиту клієнта, який не 
становить суспільного інтересу, необхідність в 
ротації розглядається Генеральним директором 
перед призначенням Директора проекту з 
урахуванням всіх особливостей, передбачених 
внутрішнім Керівництвом. 

Компанія забезпечує ротацію аудиторів, залучених 
до виконання завдання з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності. Механізм поступової ротації 
застосовується поетапно до конкретних осіб, а не 
до всієї групи, яка виконує завдання. 

 

Фінансова інформація нашої Компанії 

 
Майже 65% від загального обсягу реалізованих 
послуг Компанією за 2020 рік становили доходи за 
результатами завдань з надання впевненості. При 
цьому, основним видом таких робіт був ініціативний 
аудит фінансової звітності, адже більшість наших 
клієнтів – це міжнародні компанії, які проводять 
аудит своєї фінансової звітності з метою подальшої 
консолідації фінансових показників на рівні групи 
компаній. 

Сума доходів від надання профільних послуг за рік, 
що закінчився 31 грудня 2020 р., ТОВ «АФ «Київська 
аудиторська група»  (згідно відповідних актів 
наданих послуг), детальне розкриття яких 
передбачено Законом України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність»,  
представлена наступним чином:

ПОСЛУГИ 2020 РІК , ТИС. ГРН. 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, І СУБ’ЄКТІВ, ЩО 

НАЛЕЖАТЬ ДО ГРУПИ КОМПАНІЙ, МАТЕРИНСЬКОЮ КОМПАНІЄЮ ЯКИХ Є ТАКІ ПІДПРИЄМСТВА - 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 1 330,5 

ДОЗВОЛЕНІ ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВАМ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС - 

НЕАУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ІНШИМ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ 227,6 

ІНШІ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ (ІНІЦІАТИВНИЙ АУДИТ, ОГЛЯД ТА ІН.) ТА СУПУТНІ 

ПОСЛУГИ 2 978,1 

ВСЬОГО: 4 536,2 
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Інформація про пов’язаних осіб 

 
 

Перелік юридичних осіб, які пов’язані із ТОВ «АФ «Київська аудиторська група» (і входять до 
складу групи Kyiv Audit Group) 

ТОВ «ЕЛ ЕЙ ТІ КОНСАЛТИНГ» (Legal, Accounting and Tax Consulting) 

•  ЄДРПОУ 32380779 

• Місцезнаходження: 02002, м. Київ, Броварський проспект, 15 

• Генеральний директор Кириленко Тетяна Антонівна,  

• Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 
оподаткування (основний) 

ТОВ «Київ Аудит Груп» (Аудиторські послуги, крім обов’язкового аудиту) 

• ЄДРПОУ 40711932  

• Місцезнаходження: 02002, м. Київ, Броварський проспект, 15 

• Директор Ігумнова Ірина Олександрівна 

• Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 
оподаткування (основний) 

        

Інша інформація про нас 

 
Визнання досягнень та участь у житті 
професійної спільноти 

З 2002 р. ТОВ «АФ «Київська аудиторська група» є 
учасником Європейської Бізнес Асоціації, що дає 
можливість  встановлювати європейські цінності, 
практику ведення бізнесу, а також налагоджувати 
зв'язки між бізнесовою та політичною спільнотами. 
За тісну співпрацю з Асоціацією протягом 18+ років 
наша Компанія восени 2020 року отримала від ЄБА 
нагороду «ForeverTogether» під час церемонії 
нагородження «StarAwards» компаній-членів. 

Компанія не тільки підтримує досягнутий рівень, але 
і постійно підвищує його, орієнтуючись на світові 
стандарти якості послуг. 

Так, ЛІДЕР ГАЛУЗІ – заслужена нагорода, яку наша 
Компанія отримувала протягом 2012 – 2020, є 
підтвердженням національного визнання на ринку 
професійних послуг України. Компанія посідає 
«ЗОЛОТО РЕЙТИНГУ В УКРАЇНІ», що підтверджу-
ється «Міжнародним Сертифікатом» бізнес-
рейтингу. 

Більш того, ми увійшли до ТОП-10 провідних 
аудиторських компаній України і були визнані 
«НАДІЙНИМ ПАРТНЕРОМ ДЛЯ БІЗНЕСУ». 

Маючи перевагу над конкурентами та покращуючи 
свої показники, Компанія щороку (з 2010) 
підтверджує статус «ПІДПРИЄМСТВО РОКУ».  

У 2013 році ТОВ «АФ «Київська аудиторська група» 
отримала Подяку від Українського Головування 
Організації з безпеки і співробітництва в Європі 
(ОБСЄ) за вагомий внесок у забезпечення 
успішного проведення 20-го Міністерського 
засідання ОБСЄ у Києві. 

Високим показником діяльності Компанії є численні 
грамоти, нагороди та відгуки. Зокрема, колектив 
Компанії нагороджено Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України з врученням пам’ятного знаку. 

Сучасний економічний простір вимагає активного 
спілкування та тісної співпраці колег-професіоналів 
своєї сфери. З метою сприяння розвитку і 
підвищення статусу професії, забезпечення 
професійного зростання бухгалтерів та аудиторів в 
Україні, ТОВ «АФ «Київська аудиторська група» 
ініціювала та підтримала створення Української 
асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів 
(УАСБА), основними завданнями якої є 
забезпечення високого рівня якості послуг та захист 
інтересів професійної спільноти. 

 

Страхування професійної відповідальності  

Страхування аудиторського ризику – невід'ємна 
складова діяльності надійної аудиторської компанії, 
яка динамічно розвивається. Відповідно до вимог 
чинного законодавства України та МСА, 
страхування професійної відповідальності – один з 
фундаментальних підходів ТОВ «АФ «Київська 
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аудиторська група» до надання послуг. Так, ризики 
за нашими контрактами застраховані в Страховій 
Компанії «АСКА» на суму 10 млн. грн., що дає 
клієнтові додаткові гарантії. 

Ми несемо матеріальну відповідальність за 
невиконання або неналежне виконання своїх 
послуг, що також передбачено відповідним 
договором на надання послуг. 

Конфіденційність 

Ми надаємо спектр послуг великій кількості клієнтів, 
і в нашій Компанії існують відповідні процедури, що 

забезпечують конфіденційність інформації, 
отриманої нами і переданої клієнту в процесі 
здійснення проектів. 

Відповідно до вимог Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 
21.12.2017 р. № 2258-VIII, МСА, норм професійної 
етики, вимог Міжнародного стандарту контролю 
якості 1, в ТОВ «АФ «Київська аудиторська група» 
розроблена та впроваджена система зберігання та 
захисту конфіденційності інформації, яка гарантує 
нашим клієнтам дотримання етичних норм і правил. 

 

23 квітня 2021 року  

Генеральний директор  

 
ТОВ «АФ «Київська аудиторська група»  

Ірина Ігумнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Kyiv Audit Group Audit Firm LLC 

               Participant of PRAXITY – Global Alliance of Independent Firms 
  

15, Brovarsky Ave, building 3C, Kyiv, Ukraine, 02002                   Tel/fax: +38 (044) 585-9698                www.kagaudit.com, e-mail: info@kagaudit.com 

 
 
ТОВ «АФ «Київська аудиторська група»│ 
Звіт про прозорість за 2020 рік 

 

Сторінка | 12 

  

Контактна інформація 

02002 Київ, Україна 
Броварський проспект, 15 
+38 044 585-96-98 
www.kagaudit.com  
info@kagaudit.com 
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