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ВСТУП 

Ми представляємо наш Звіт про прозорість за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, 
який підготовлено відповідно до статті 37 Закону України «Про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року №2258 (далі – Закон  
№ 2258). 

Наш звіт містить інформацію щодо власників аудиторської фірми та її органів управління, 
прийняті нами заходи для забезпечення незалежності та дотримання професійних 
стандартів найвищої якості під час надання аудиторських та інших послуг, а також іншу 
інформацію відповідно до вимог Закону. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» 

ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» (далі - «ПКФ УКРАЇНА», «Товариство» або «Фірма») надає 
аудиторські послуги більше ніж 15 років та є однією з провідних аудиторських фірм з 
професійними та технічними ресурсами, що відповідають Міжнародним стандартам 
аудиту, і аудиторами з великим досвідом надання високоякісних послуг. Фірма створена 
з метою здійснення аудиторської діяльності у сфері незалежного фінансового контролю 
на захист інтересів користувачів фінансової інформації. ПКФ УКРАЇНА надає всі види 
аудиторських послуг, які клієнти потребують для прийняття оптимальних економічних 
рішень. 

      Аудит та огляд фінансової звітності 

     Надання впевненості щодо інформації та систем 

    Узгоджені процедури одо фінансової інформації 

       Консалтинг в сфері оподаткування 

      Бухгалтерський облік та підготовка фінансової звітності 

      Юридична підтримка клієнтів 
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ПКФ УКРАЇНА зареєстрована в Реєстрі аудиторів та аудиторських фірм, оприлюдненому на веб-
сайті Аудиторської палати України https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-
majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-
interes/ за № 3886. 

ПКФ УКРАЇНА відповідає критеріям, визначеним Законом № 2258, за якими залучаються 
аудиторські фірми до проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності або 
консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання, в тому числі підприємств, 
що становлять суспільний інтерес. 

Офіс Фірми розташований за адресою: вул. Б. Хмельницького, 52 «Б», 4й поверх, 01054, 
м. Київ, Україна. 

1. Організаційно - правова структура та структура власності  

ПКФ УКРАЇНА – товариство з обмеженою відповідальністю, юридична особа за 
законодавством України – підприємницьке товариство, яке створене шляхом об’єднання 
майнових вкладів його учасників та здійснює свою діяльність у відповідності до чинного 
законодавства України та Статуту Товариства.  

Власниками Фірми є фізичні особи: 

• Каштанова Ірина Олександрівна 

• Білобловський Святослав Володимирович 

• Пашина Тетяна Сергіївна 

• Гаєвська Наталя  Ісаківна. 

ПКФ УКРАЇНА має дочірнє підприємство ТОВ «Європейський центр консалтингу та 
оцінки», що надає послуги в сфері консалтингу нерухомості, основним напрямом якого є 
оціночна діяльність. 

2. Мережа PKF International  

2.1. Характеристика мережі PKF International та організаційно – 
правових і структурних механізмів мережі 

ПКФ УКРАЇНА є членом мережі юридично незалежних фірм PKF International (PKFI). 
Мережа PKF складається з фірм-членів з різних країн світу, які надають послуги з аудиту 
та огляду, іншого надання впевненості, бухгалтерського обліку, управлінського та 
податкового консультування. PKF International є членом організації «The Forum of Firms»,  
яка підтримує узгоджені та високоякісні стандарти фінансової звітності та аудиторської 
практики у всьому світі. 

PKFI керує мережею юридично незалежних фірм та не приймає на себе і не несе будь-
якої відповідальності за дії чи бездіяльність фірм-членів, будь-якого окремого члена чи 
фірми –кореспондента PKFI. 

ПКФ УКРАЇНА не приймає на себе та не несе будь-якої відповідальності за дії чи 
бездіяльність фірм-членів, будь-якого окремого члена чи фірми –кореспондента PKFI.  

 

 

https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/
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Правова основа  

Мережа утворена PKFI та фірмами-членами (далі – «фірми-члени» або «Учасники»), 
регулюється положеннями Угоди між PKFI та окремими Учасниками (далі – «Угода»). 
Угода дозволяє Учасникам використовувати назву PKF, як визначено за особливих 
обставин та за особливих умов, для конкретних цілей і на певній території, за що 
Учасники сплачують членський внесок PKFI.  

PKFI є приватною компанією з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою в Англії 
(реєстраційний номер 03816253). Відповідно до Статуту Компанії, для ведення її справ 
та керування мережею створено Раду директорів. Рада виконує стратегічну та 
координуючу роль, але не має виконавчих повноважень щодо діяльності окремих фірм-
членів або участі в них.  

Кожна фірма-член є юридично незалежною фірмою, яка належить своїм власникам, які 
керують нею на конкретній території. Компанія не має ніякого фінансового чи 
управлінського інтересу в будь-якій фірмі-члені. Жоден з директорів Компанії не має 
ніякого фінансового чи управлінського інтересу в будь-якій фірмі-члені, окрім своєї 
власної.  

Договірні відносини складаються лише між клієнтом та фірмою-членом, найнятою 
клієнтом, і жодна інша фірма-член не несе і не може нести відповідальності за надані 
послуги. 

Ключові елементи членства  

Основні вимоги щодо членства, що застосовуються до членів Мережі PKF, містяться в 
Угоді, яку кожна фірма-член укладає з PKF International Limited, і в Посібнику з 
міжнародних професійних стандартів (IPSM), який зобов’язує всі фірми-члени бути 
відповідними цим вимогам. 

Фірми-члени повинні впровадити систему внутрішнього моніторингу та оцінки контролю 
якості для всіх видів практики на рівні фірми. Для завдань з надання впевненості та 
супутніх послуг система контролю якості повинна відповідати МСКЯ 1. Загальною метою 
цих вимог є забезпечення того, що система контролю якості кожної фірми-члена 
забезпечувала розумну впевненість у тому, що фірма та її персонал дотримуються вимог 
професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих та регулятивних актів, а 
звіти, що надаються фірмою-членом, відповідають умовам завдання.  

Фірми-члени повинні щорічно надавати Звіт щодо дотримання вимог в PKFI, а також Звіт 
Фірми, що містить статистику щодо доходів та іншу інформацію.  

В основі підходу PKFI до управління незалежністю лежить база даних транснаціональних 
організацій (TREND), яка є частиною власної платформи мережі для глобальної 
координації та комунікації. Захищене центральне сховище транснаціональних даних 
клієнтів фірм-членів, доступне всім фірмам PKF, база даних допомагає виявляти 
потенційні транскордонні конфлікти за участю фірм PKFI. Перелік транснаціональних 
організацій (з урахуванням транснаціональних аудитів) постійно оновлюється, а його 
точність підтверджується щорічно. 
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Назва центральної організації мережі, її органи та зв'язок між ними   

PKF International Limited це центральна організація мережі. Її Рада Директорів 
складається з членів Міжнародної ради та президента. Головний виконавчий директор 
(CEO) призначається Міжнародною радою. Він є підзвітним Голові Міжнародної ради та 
самій Міжнародній раді.  

В Міжнародну Раду входять представники, які призначаються різними регіональними 
радами. Голова та, у разі призначення, й другий представник Регіональної ради, як 
правило є членом Міжнародної ради. Міжнародна рада та Регіональні ради скликають 
засідання кілька разів на рік особисто або за потреби за допомогою телефонної 
конференції. 

PKFI проводить щорічну Глобальну зустріч для всіх фірм-членів та щорічні Міжнародні 
зустрічі з аудиту та оподаткування. В кожному регіоні проводяться регіональні зустрічі 
для розгляду питань регіонального інтересу. 

Структура  

Фірми-члени організовані по п’яти географічних регіонах. Кожний регіон має свою Раду 
та обирає чи призначає представника (представників) в Раду директорів Компанії.  

PKFI має два міжнародних комітети, що відповідають за професійні стандарти та 
стандарти практики – Міжнародний комітет з професійних стандартів (включаючи 
надання впевненості) та Міжнародний комітет з оподаткування. Кожний регіон 
представлено в цих комітетах, які регулярно звітують перед Міжнародною радою та 
президентом. Міжнародний Комітет з професійних стандартів проводить засідання два 
рази на рік та періодичні телеконференції; Комітет з оподаткування проводить мінімум 
одне засідання на рік та періодичні телеконференції. На регіональному та міжнародному 
рівнях працює ще ряд додаткових комітетів з практики. 

Забезпечення якості  

PKFI здійснює глобальну програму моніторингу (GMP), що охоплює фірми-члени. 
Основні цілі полягають в тому, щоб гарантувати, що стандарти, які мають 
застосовуватися для надання певних видів професійних послуг фірмами-членами, 
встановлені та доведені до членів, щоб ці стандарти відповідають визнаним вимогам до 
професійної практики щонайменше для транснаціональних завдань та роботи з 
переданими клієнтами, а також що моніторинг дотримання фірмами-членами очікуваних 
стандартів є ефективним.  

Членство у Форумі Фірм 

Мережа PKF International є членом Форуму Фірм «The Forum of Firms» (далі – «Форум»), 
офіційно створеного в 2002 у вигляді асоціації міжнародних мереж бухгалтерських фірм, 
які виконують транснаціональний аудит. Метою Форуму є послідовне впровадження 
високоякісних стандартів фінансової звітності та аудиторської практики у всьому світі. 
Форум більш тісно залучає своїх членів до діяльності Міжнародної федерації бухгалтерів 
(IFAC) в аудиті та інших сферах, пов’язаних з наданням впевненості. Учасники Форуму 
повинні демонструвати свою відданість, дотримання та сприяння послідовному 
застосуванню високоякісних методів аудиту в усьому світі.. На сьогодні Форум 
складається з 32 членів. Додаткову інформацію можна знайти на https://www.ifac.org/who-
we-are/committees/transnational-auditors-committee-forum-firms.  
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2.2. Найменування аудиторських фірм, які є членами аудиторської 
мережі, а також держави, в яких вони зареєстровані 

Мережа «PKF International» (PKFI) складається з фірм-членів та фірм-кореспондентів, 
що працюють більш ніж в 500 містах 144 країн п’яти регіонів, надаючи послуги з аудиту 
та огляду, іншого надання впевненості, бухгалтерського обліку, управлінського та 
податкового консультування. 

PKFI відрізняє фірми-члени та фірми-кореспонденти. Фірми-кореспонденти не є 
частиною мережі в розумінні Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів, 
(включаючи Міжнародні стандарти незалежності) (далі – Кодекс етики), вони не мають 
прав, привілеїв та обов’язків фірм-членів і на них поширюється GMP лише в межах оцінки 
фірм-кореспондентів як частини їхнього прийняття до повного членства. Перелік фірм-
членів та фірм-кореспондентів, включаючи їх назви та країни, де вони працюють, 
наведено на сайті www.pkf.com. Перелік фірм-членів, які виконують обов’язковий аудит 
в країнах Євросоюзу, наведено в Додатку 1. 

2.3. Чистий дохід, отриманий мережею від надання послуг з 
обов'язкового аудиту фінансової звітності 

Фірми-члени та фірми-кореспонденти PKFI отримали сукупний дохід в 1,621 мільярди 
доларів США, а кількість працюючих в них досягає 20 500 (на кінець року – 31 червня 
2021). 

Сукупний дохід від обов’язкового аудиту річних та консолідованих фінансових звітів 
фірм-членів мережі PKFI з європейського регіону (за винятком фірм-кореспондентів), як 
показано в звітах фірм щодо дотримання вимог за рік, що закінчився 31 червня 2021, 
склав 88,2 мільйонів доларів США. 

3. Структура управління Фірми 

Вищим органом управління ТОВ «ПКФ УКРАЇНА», уповноваженим вирішувати будь-які 
питання його діяльності, є Загальні збори Учасників Товариства. Виконавчим органом 
Фірми є Директор, який здійснює управління його поточною діяльністю одноосібно. 

В поточному управлінні роботою Фірми беруть участь директори окремих бізнес напрямів 
та керівники команд із завдання. Фірма заохочує культуру співпраці, щоб гарантувати, 
що ми працюємо як одне ціле і захоплено використовуємо найкращі можливості, наявні 
в компанії, щоб задовольнити потреби клієнтів та Фірми.  

4. Система внутрішнього контролю якості та її ефективність 

ПКФ УКРАЇНА встановила систему контролю якості, яка складається з 6 елементів 
відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1), що розглядає 
відповідальність Фірми за її систему контролю якості для аудитів та оглядів фінансової 
звітності, а також інших завдань з надання впевненості і супутніх послуг. 

Елементи контролю якості, встановлені МСКЯ 1 застосовуються до всіх аудиторських 
послуг, що надаються Фірмою. Фірма застосовує їх наступним чином: 

 

 

http://www.pkf.com/
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Відповідальність керівництва за якість на Фірмі 

Відповідальність за ефективну роботу системи контролю якості несе заступник 
директора Фірми – директор з контролю якості Наталя Гаєвська, яка є підзвітною 
директору Фірми. 

Інші керівники Фірми виконують функції, які допомагають з цією відповідальністю, 
зокрема: 

• директор Фірми Каштанова Ірина відповідальна за питання якості, пов’язані з 
кадровим забезпеченням людськими ресурсами, 

• директори з аудиту Пашина Тетяна та Білобловський Святослав відповідальні за 
розробку політики та впровадження процедур за елементом контролю якості 
«Виконання завдання». 

Усі політики та внутрішні стандарти Фірми доступні всім її співробітникам. 

Відповідальність за впровадження професійних стандартів Фірми лежить на директорах 
за бізнес напрямами та керівниках команд із завдання. 

Відповідальною особою за розгляд питань щодо відмивання грошей та фінансового 
моніторингу, а також за розгляд скарг є директор Фірми. 

Відповідні етичні вимоги 

Вимоги щодо дотримання Кодексу етики викладені у внутрішніх стандартах фірми. Всі 
співробітники Фірми ознайомлені з вимогами етики. Щорічні оцінки персоналу включають 
також оцінку дотримання таких вимог. 

Прийняття та продовження відносин з клієнтами і конкретних завдань  

Фірма впровадила деталізовані процедури прийняття та продовження стосунків з 
клієнтами із конкретних завдань. До прийняття кожного завдання заповнюється детальна 
анкета клієнта. При цьому вимагається ідентифікація потенційного клієнта, оцінка нашої 
незалежності та відсутності конфлікту інтересів, оцінка наявності у Фірми необхідних для 
виконання завдання ресурсів та оцінка ризиків, які може принести для Фірми потенційний 
клієнт. 

Після прийняття нового клієнта чи конкретного завдання від існуючого клієнта Фірма 
викладає у договорі з клієнтом, серед іншого, розуміння характеру нашого завдання, 
відповідальність клієнта за предмет нашого завдання, за надання клієнтом усієї 
необхідної інформації та вимоги, що висуваються до Фірми, а також стандартні умови 
надання послуг. 

Окрім цього, партнери та персонал, які приймають участь в завданнях з аудиту, 
включаючи обов’язковий аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес (ПСІ), 
заповнюють до початку виконання роботи окрему форму при прийнятті клієнта або 
продовження співпраці для забезпечення дотримання вимог Кодексу етики (включно з 
вимогами незалежності). 
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Людські ресурси 

ПКФ УКРАЇНА впровадили політику та процедури для забезпечення того, що всі наші 
працівники мають необхідні технічні навики та демонструють наші цінності та відданість 
під час надання послуг з дотриманням високих професійних стандартів та стандартів 
етики, включаючи об’єктивність, чесність та незалежність. 

Фірма впровадила високі стандарти підбору та підвищення кваліфікації персоналу; це 
особливо стосується підбору та співбесід з кандидатами, та кваліфікаційних вимог до 
них. Керівники Фірми приймають участь в усіх співбесідах. Перевага надається 
кандидатам, які мають рекомендації чи характеристики, при цьому проводиться 
підтвердження членства в професійних організаціях. 

Весь персонал регулярно проходить оцінку, яка включає розгляд роботи, перспектив 
розвитку та потреб у навчанні.  

Виконання завдання  

Процедури Фірми для виконання завдання викладені в детальних посібниках, наданих 
PKFI та розроблених Фірмою. 

Процедури під час виконання завдань документуються у відповідності до Міжнародних 
стандартів аудиту. Огляд контролю якості виконання кожного завдання проводять 
спеціально призначені особи, які не залучені до виконання процедур у завданні та 
прийняті рішень щодо звітних документів. 

Роботу всіх аудиторів, фахівців та помічників перевіряють керівники команд із завдання 
та партнери з дотриманням чітких вимог щодо консультацій з іншими партнерами та 
використанням, за потреби, зовнішніх експертів. 

Моніторинг 

Моніторинг якості завдань з аудиту та надання впевненості, а також інших аудиторських 
послуг, які надаються Фірмою, виконують спеціально призначені висококваліфіковані 
співробітники Фірми під наглядом директора з контролю якості. Інспектування завдань з 
аудиту проводиться, а звіти за результатами інспектування надаються директору з 
контролю якості та директору Фірми. Окрім цього, директор з контролю якості виконує й 
щорічний огляд практики з надання впевненості Фірмою в цілому. 

Перевірки якості наданих Фірмою послуг виконуються для забезпечення того, що Фірма 
дотримується вимог МСКЯ 1. 

Заява про ефективність 

На основі результатів моніторингу ми впевнені, що наша система контролю якості 
працює ефективно та забезпечує дотримання нами професійних стандартів та надання 
якісних послуг своїм клієнтам. 

5. Остання зовнішня перевірка системи контролю якості 

ПКФ УКРАЇНА є аудиторською фірмою, яка має право виконувати обов’язковий аудит 
фінансової звітності суб’єктів господарювання, в тому числі підприємств, що становлять 
суспільний інтерес. Це накладає додаткові вимоги щодо зовнішніх перевірок системи 
контролю якості. Згідно Закону №2258 обов'язковий контроль якості аудиторських послуг 
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щодо Фірми проводиться Інспекцією із забезпечення якості Органу суспільного нагляду 
за аудиторською діяльністю (далі – Інспекція) один раз на три роки. Остання зовнішня 
перевірка системи контролю якості розпочата Інспекцією в грудні 2021 року. 

Як член мережі PKF, Фірма проходить регулярні перевірки PKF International. Остання 
така перевірка завершилася в січні 2020 року. 

Результати зовнішніх та внутрішніх перевірок використовуються для покращення 
процедур Фірми та враховуються у внутрішніх навчальних програмах. За необхідності 
директор з контролю якості видає попереджувальні повідомлення з питань контролю 
якості, вказуючи всі необхідні для розгляду партнерами та персоналом питання.  

6. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися 
послуги з обов'язкового аудиту в 2021 році  

Відповідно до Закону № 2258, який набрав чинності з 01 жовтня 2018 року ПКФ УКРАЇНА 
має право проводити обов’язковий аудит, в тому числі підприємств, що становлять 
суспільний інтерес.  

Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з 
обов’язкового аудиту за 2021 рік, наведено у Додатку 2 до цього звіту. 

7. Практики забезпечення незалежності, проведення внутрішнього огляду 
дотримання незалежності 

Внутрішні стандарти Фірми, які також включають й вимоги до незалежності, 
встановлюють:  

• Дотримання Міжнародного кодексу професійної етики бухгалтерів (включаючи  

Міжнародні стандарти незалежності), є вищим за комерційні вигоди. 

• До прийняття будь-якого нового завдання від існуючих чи нових клієнтів партнери 

та персонал повинні ідентифікувати обставини, що можуть призвести до конфлікту 

інтересів на Фірмі та в мережі PKF. 

• Перевірка можливості конфлікту інтересів в мережі PKF повинна включати 

перегляд бази даних PKFI щодо транснаціональних компаній для отримання 

інформації, чи має якась з фірм мережі стосунки з новим чи існуючим клієнтом. 

• Партнери та менеджери повинні постійно враховувати питання незалежності та, 

говорячи про завдання з аудиту, щоразу підтверджувати ще до початку кожного 

аудиту незалежність Фірми відповідно до стандартів незалежності. 

• Від всіх співробітників Фірми вимагається надання щорічного підтвердження їх 

незалежності, відсутності конфлікту інтересів та заборонених інвестицій. 

• Директор з контролю якості виконує щорічну перевірку вказаних підтверджень для 

перевірки дотримання вимог незалежності. 

• Подарунки та гостинність можуть пропонуватись або прийматись лише тоді, коли 

об’єктивна, розумна та обізнана третя сторона вважатиме або сприйматиме їх 

цінність як явно незначну та незначущу. 

• З директором з контролю якості необхідно консультуватись з усіх питань щодо 

незалежності та професійної етики. Рішення директора з контролю якості по 

кожному питанню є остаточним. 
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• Про випадки недотримання процедур Фірми слід негайно повідомляти директора з 

контролю якості та директора Фірми. 

Окрім цього, партнери та персонал, які приймають участь в завданнях з аудиту, 
включаючи обов’язковий аудит ПСІ, заповнюють та поновлюють у разі необхідності заяву 
про незалежність у конкретному завданні. Таку заяву підписують всі члени команди із 
завдання до початку виконання завдання. Під час виконання завдання постійно 
здійснюється моніторинг загроз незалежності і, у разі наявності таких загроз, вживаються 
застережні заходи. 

Огляд дотримання незалежності здійснюється контролером для кожного завдання. У 
порядку інспектування завдань під час здійснення моніторингу системи контролю якості 
окремо розглядається питання дотримання незалежності.  

8. Безперервне навчання аудиторів 

Фірма дотримується законодавчих вимог щодо постійного професійного навчання 
аудиторів. Відповідальність за надання повної підтримки для потреб розвитку 
спеціалістів несе директор Фірми, а сама підтримка надається директором з контролю 
якості. 

Фірма забезпечує: 

• Технічну бібліотеку, включаючи онлайн-ресурси, доступні через систему Інтернет. 

• Посібники з викладенням процедур Фірми для всіх завдань з аудиту та надання 
впевненості, а також інших послуг, які надаються Фірмою. 

• Підписку на електронні новини та оновлення періодичних електронних видань з 
питань стандартів та практики аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів. 

• Регулярне зовнішнє навчання партнерів та персоналу на семінарах з удосконалення 
професійних знань з урахуванням поточного стану обліку, аудиту та оподаткування. 

• Внутрішні семінари з урахуванням конкретних ролей персоналу на кожному етапі їх 
кар’єри. 

• Спеціальні внутрішні та зовнішні семінари для задоволення конкретних потреб. 

Зовнішнє удосконалення професійних знань аудиторів в 2021 році здійснювалося 
шляхом участі в он-лайн семінарах, телеконференціях та тренінгах, короткострокових 
освітніх заходах професійних організацій та регуляторів. Крім того, партнери здійснюють 
спікерську та викладацьку діяльність. 

9. Принципи оплати праці ключових партнерів 

Ключові партнери Фірми отримують фіксований оклад. 
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10. Політика ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до 
виконання завдання з обов'язкового аудиту 

Політика Фірми щодо ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів викладена у 
внутрішніх стандартах. Всі партнери та персонал, що приймають участь в обов’язковому 
аудиті, повинні дотримуватись політики Фірми щодо ротації, встановленої відповідно до 
Закону № 2258 та принципів етики, що стосуються Фірми.  

Партнер із завдання з обов’язкового аудиту, повинен припинити свою участь в завданні 
не пізніше, ніж через 7 років після призначення, а Фірма в цілому – не пізніше ніж через 
10 років після призначення, крім банків. Обов’язковий аудит фінансової звітності банків 
фірмою триває не більше ніж 7 років після призначення. 

11. Доходи від надання послуг 

Показник тис.грн. 

Доходи від надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, і суб'єктів, що 

належать до групи компаній, материнською компанією яких є такі 

підприємства 

8 161,8  

Доходи від надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 

інших юридичних осіб 
3 283,3  

Доходи від надання дозволених неаудиторських послуг 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес 
4 194,2 

Доходи від надання неаудиторських послуг іншим юридичним 

особам 
2 416,9 

12. Пов’язані особи Фірми 

Пов’язаною особою Фірми є ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР КОНСАЛТИНГУ ТА 

ОЦІНКИ" та його Дочірнє підприємство «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР КОНСАЛТИНГУ ТА 

ОЦІНКИ». 

 

 

Директор  

ТОВ «ПКФ УКРАЇНА»      Ірина КАШТАНОВА 

 

 

22 червня 2022 року 

 
  

https://youcontrol.com.ua/search/?q=34530299
https://youcontrol.com.ua/search/?q=34530299
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Додаток 1. Фірми-члени мережі PKF International в ЄС, що надають послуги з 
обов’язкового аудиту річних та консолідованих фінансових звітів 

 

Офіційна назва  Країна  Місто  

PKF Corti & Partner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  Austria  Graz  

PKF Österreicher & Partner GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfung 
und Steuerberatung  

Austria  Vienna  

PKF Centurion Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH  Austria  Vienna  

PKF Revisionstreuhand Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.  Austria  Salzburg  

PKF Bulgaria Ltd.  Bulgaria  Sofia  

PKF ABAS Ltd  Cyprus  Nicosia  

PKF Savvides & Co Ltd  Cyprus  Limassol  

APOGEO Group, SE  Czech 
Republic  

Prague  

PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  Denmark  Copenhagen  

PKF Estonia OÜ  Estonia  Tallinn  

Rantalainen Audit  Finland  Helsinki  

Cabinet GROSS-HUGEL  France  Strasbourg  

Cogeparc S.A.  France  Lyon  

PKF Audit Conseil  France  Marseille  

William SARL  France  Rouen  

PKF - Fi.Solutions SAS  France  Paris  

PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB  Germany  Berlin  

PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

Germany  Munich  

PKF Issing Faulhaber Wozar Altenbeck GmbH & Co. KG  Germany  Wuerzburg  

PKF Riedel Appel Hornig GmbH  Germany  Heidelberg  

PKF Sozietät Dr. Fischer  Germany  Nuremberg  

PKF Vogt & Partner Wirtschaftsprüfer Steuerberater  Germany  Herford  

PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberater Rechtsanwälte  

Germany  Osnabrueck  

PKF WULF GROUP  Germany  Stuttgart  

PKF Euroauditing S.A.  Greece  Athens  

PKF Audit Kft  Hungary  Budapest  

PKF O'Connor, Leddy & Holmes Limited  Ireland  Dublin  

PKF-FPM Partnership  Ireland  Balbriggan  

PKF Italia S.p.A.  Italy  Milan  
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PKF Latvia SIA  Latvia  Marupe  

L'Alliance Révision S.à r.l.  Luxembourg  Luxembourg  

PKF Audit & Conseil S.à.r.l.  Luxembourg  Luxembourg  

PKF Malta Limited  Malta  Birkirkara  

PKF Wallast  Netherlands  Delft  

PKF ReVisjon AS  Norway  Oslo  

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  Poland  Warsaw  

PKF II Portugal Lda  Portugal  Lisbon  

PKF Econometrica S. R. L.  Romania  Timisoara  

PKF Finconta S. R. L.  Romania  Bucharest  

PKF Slovensko S.R.O  Slovakia  Prievidza  

PKF - Audiec SAP  Spain  Barcelona  

PKF Attest Servicios Profesionales, S.L.  Spain  Madrid  

PKF Revidentia AB  Sweden  Stockholm  
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Додаток 2. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким 
надавалися послуги з обов’язкового аудиту в 2021 році 

 

Назва 

ПРАТ «Абінбев Ефес Україна» 

АТ «КБ Акордбанк» 

АТ «Асвіо Банк» 

Банківська група «Асвіо Банк» 

АТ «Банк «Портал» 

АТ «Банк 3/4» 

Банківська група «Банк 3/4» 

АТ «Банк Кредит Дніпро» 

Банківська група «Банк Кредит Дніпро» 

АТ «Комерційний індустріальний банк» 

ТОВ «Бест Лізинг» 

ТДВ «СК «ВІДІ – Страхування» 

ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» 

ТОВ «ПК «Зоря Поділля» 

КП «Київпастранс» 

АБ «Кліринговий дім» 

ПрАТ УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» 

ПрАТ «СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» 

АТ «Кредит Європа Банк» 

КП «Маріупольське Трамвайно-Тролейбусне Управління» 

АТ «МЕТАБАНК» 

АТ «Міжнародний інвестиційний банк» 

ТДВ «СК «Нафтагазстрах» 

ВПФ «ОТП Пенсія» 

ПРАТ «ПК «Поділля» 

ПРАТ СК «Теком-Життя» 

ПРАТ СК «Теком» 

ПРАТ «Українська пожежно-страхова компанія» 

 


