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Ласкаво просимо у видання «Звіт про прозорість за рік, що закінчився
31 грудня 2019 року» від ТОВ «Кроу Ерфольг Україна».
 
Це мій перший Звіт про прозорість як керівника провідної компанії в
сфері професійних послуг. Для нас це був рік, у якому ми побачили
значну кількість змін як у нашій галузі, так і у нашій компанії, але я
переконана: це був рік, що налаштував нас на майбутній успіх.
 
Пріоритетами цього року було формування команди з єдиними
цінностями, команди яскравих лідерів-партнерів.
 
Нашою стратегією розвитку є створення майданчика, куди ми
запрошуємо найкращих фахівців України, які надають консультаційні
та аудиторські послуги. Шляхом об’єднання декількох аудиторських
фірм ми створили ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» і будемо докладати всіх
зусиль, щоб зробити його лідером ринку аудиту вже у найближчі
роки.
 
Безумовно, інтелектуальній бізнес — це люди. Тому я безмежно
пишаюся нашою талановитою командою. Щиро вдячна за відданість
професії, за вашу справжність, за наш час разом у команді ТОВ «Кроу
Ерфольг Україна».
 
Наш бізнес будується на певних принципах, серед яких на першому
місці створення цінностей, що будуть допомагати зростати нашим
клієнтам тривалий час і у майбутньому, несучи користь та добро
суспільству. Ми сподіваємось, що розуміння організації управління за
контролем якості у ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» зміцнить вашу
впевненість у правильному виборі ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» як
стратегічного партнера.
 
Законодавчі зміни в Україні у 2018 році започаткували
переформування ринку аудиторських послуг, установивши нові
вимоги до аудиторських фірм та нові правила регулювання. Коли
вітер змін дує — не ховайся в безпечному місці, а піднімай вітрила до
нових перемог та досягнень.
 
ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" — це наші вітрила і ласкаво просимо на
наш борт!
 
Богданова Ольга
Керуючий партнер 
ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»
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Звернення керівництва
Я радий представити вам наш Звіт про прозорість за минулий рік.
Звіт містить вичерпну інформацію про нашу стратегію, результати
діяльності, корпоративне управління та системи контролю якості за
рік.
 
Будучи провідною організацією в сфері професійних послуг, ми
прагнемо запропонувати нашим клієнтам найкращий можливий
досвід, який ми можемо надати, ґрунтуючись на знаннях і досвіді
наших більш ніж 50 професіоналів, а також на можливостях нашої
глобальної мережі.
 
Ми розробляємо нові пропозиції послуг по всіх наших напрямах, ми
інвестуємо в нові можливості галузі і виходимо на нові ринки. Ми
оновили методи нашої роботи і запускаємо низку цифрових рішень,
послуг і додатків. Наші співробітники є рушійною силою нашого
успіху. Саме з цієї причини ми продовжуємо інвестувати в їхній
розвиток, різні програми навчання, інноваційні методології, а також у
створення більш гнучкого і привабливого робочого середовища. Я
хотів би подякувати нашим співробітникам і висловити величезну
подяку нашим клієнтам за їхню постійну підтримку. Ці взаємини
продовжують зміцнюватися, оскільки вони засновані на наших
цінностях турботи, спільної роботи, чесності і переосмислення
можливостей для зміни ситуації. Якщо людина не любить те, що
робить, то вона, можливо, і зможе дати клієнту продукт, але в ньому
не буде тієї особливої енергетики. А ми вкладаємо її всю в кожне
слово, консультацію, робочий документ. Наші цінності стали значно
ширше, і крім тих принципів, які передписують Міжнародні стандарти
аудиту, до них додалися повага до іншого, товариськість, радість
життя. Як я зазначив вище, у нас в команді вже понад 50 людей. І
кожен з них для мене представляє якусь частину нашого світу, нашої
планети. Хтось гарний, як захід на Балі, хтось величний, як засніжені
вершини Непалу, хтось неприступний, як мангрові ліси Бразилії,
хтось галасливий, як Ніагарський водоспад, хтось жаркий, як пісок на
Пхі-Пхі, хтось неймовірно яскравий, як бірюзова вода на Мальдівах,
хтось криштально прозорий, як фіорди Норвегії, хтось холодний і
теплий водночас, як нескінченний лапландський вечір біля каміна.
 
Кожен з них — непересічна особистість, відповідна частина нашої
прекрасної планети. До нас не приходять на роботу, до нас приходять
робити те, що люблять, і тому і залишаються.
 
Наша діяльність також перебуває в переломному моменті. Аудит
стикається з багатьма викликами з цілої низки питань, соціальні
очікування змінюються. Дуже важливо, щоб ми продемонстрували
широкому загалу, чому акціонери і ревізійні комітети довіряють нам.

https://crowe.com/ua/croweaa
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Як провідна компанія, ми розуміємо, що маємо відігравати роль
у досягненні реальних результатів наших КЛІЄНТІВ, співробітників,
спільнот і ширшого кола зацікавлених сторін. Щоб досягти цього, ми
зосереджені на побудові відносин, що ґрунтуються на довірі й
підтримці бізнесів із метою створення цінностей, щоб бути готовими
до майбутніх завдань. Ми живемо в світі, де можливості і завдання
стають більш значущими і складнішими.
 
Оскільки мегатенденції і технологічні прориви формують наш світ по-
новому і в різні способи, підприємствам необхідно адаптувати свої
стратегії і вирішувати такі проблеми, як зростання, довіра і
ризик.
 
Головне завдання провідного бренду певного сектора — забезпечити
не тільки високий рівень аудиторських послуг, а і його позитивний
вплив на суспільство в цілому. Ми з гордістю можемо сказати, що
стандарти нашої організації підняли планку на ринку аудиту та стали
прикладом відповідального бізнесу. Для всієї нашої команди цей рік
був простим і непростим водночас. Багато дій зі злиття, просування,
подальшого підвищення якості послуг для клієнтів. Але однозначно
цей рік дав те, що завжди буде з тобою, — емоції та враження. Наші
клієнти та їхні великі очікування щодо нас надихнули нас на успіх у
цій складній місії. Відповідаючи на їхню довіру, ми будемо, як і
раніше, зосереджені на досягненні наших стратегічних цілей і
прагненні досконалості в усіх аспектах нашої роботи; чинниках, які є
невід'ємними для успіху будь-якої організації.
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Артем Воробієнко 
Партнер, 
Керівник практики аудиту 
ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»



ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ЄДРПОУ 36694398) є
юридичною особою, створеною відповідно до
законодавства України, у вигляді Товариства з
обмеженою відповідальністю (далі — Компанія).

Компанія була створена 2009 року, а 2019 року
реорганізована шляхом об’єднання ТОВ «Аудит та
Консалтинг» (ЄДРПОУ 36694398), ТОВ «Кроу Аудит Енд
Еккаунтін Україна» (ЄДРПОУ 37000891) та ТОВ «Ерфольг
Унд Генау Аудит» (ЄДРПОУ 38702940) та змінила назву
у зв’язку з приєднанням до Crowe Global.

Учасниками ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» є аудиторська
компанія ТОВ «Кроу Аудит Енд Еккаунтін Україна» (80%)
та Ніканорова Ольга Костянтинівна  (20%).
Бенефіціарами ТОВ «Кроу Аудит Енд Еккаунтін Україна»
станом на 31.12.2019 є Богданова Ольга Сергіївна (35%),
Зайцева Оксана Юріївна (35%), Михайленко Дмитро
Олександрович (30%).

Crowe Erfolg Ukraine 

Ольга Богданова  35%
Оксана Зайцева  35%
Дмитро Михайленко     30%

Crowe A&A Ukraine

Crowe A&A Ukraine   80%
Ольга Никанорова  20%

Crowe Erfolg Ukraine

Корпоративна структура
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2009 2019
Компанія включена в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес, під номером 4316. 

Страховий сертифікат до договору добровільного страхування цивільно-пра вової 
відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами 
№ 3498857 від 29 листопада 2019 року на суму 15 млн. грн (діє до 11 грудня 2020р.).

Станом на 31 грудня 2019 року компанія налічує:

59 професіоналів, з-
поміж них 12 аудиторів 
12 АССА DipIFR

Звіт про прозорість
Crowe Erfolg Ukraine 2019

Організаційно-правова структура
та структура власності
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Вищим органом Компанії є загальні збори учасників. Одноосібним виконавчим органом
Компанії, який здійснює керівництво поточною діяльністю Компанії, а також вирішує всі
інші питання, крім тих, які віднесено до компетенції до загальних зборів учасників
Компанії, є директор — Ольга Богданова. Директор Компанії обирається Загальними
зборами учасників, підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання
їхніх рішень.

Партнер, відповідальний за напрямок аудиту, — Артем Воробієнко. Партнер, керівник
департаменту аудиту — Ольга Ніканорова. Керівник департаменту з контролю якості —
Олександр Медведєв. 

Протягом 2019 року Компанія надавала професійні послуги з аудиту фінансової звітності
та інші супутні послуги по всій території України. Центри управління Компанії
розташовані у м. Києві, вул. Редутна, 8, та вул. Леоніда Первомайського, 7.

Структура управління

Звіт про прозорість
Crowe Erfolg Ukraine 2019

ТОВ «Кроу ЕЛЕФ Україна»
Адвокатське об'єднання «Кроу ЕЙБІ Україна»
ТОВ «Кроу Аудит Енд Еккаунтін Україна»

Пов'язані особи ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»:



Об’єднує
більше ніж

країнах світу
 

200
компаній у 

130

Crowe Global

8 за величиною аудиторська
мережа у світі.
 

Crowe Global

це мережа незалежних аудиторських і консалтингових компаній, які мають
ліцензію на використання бренду «Crowe» для наданням професійних
послуг своїм клієнтам.
 
 

ТОВ «Кроу Ерфольг
Україна» є
субліцензіатом ТОВ
«Кроу Аудит Енд
Еккаунтін Україна», 
що є незалежним
членом аудиторської
мережі Crowe Global.
 
 
 

2019 рік
 

професійніих
послуг
 

75 років
 

Crowe Global
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та має



Crowe Global — це добровільне об’єднання (verein), створене за
швейцарським законодавством, є непрактикуючою організацією, що не
надає напряму послуги клієнтам.

https://crowe.com/ua/croweaa
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Crowe Global

Мережа Crowe Global

Послуги надаються незалежними та самостійно керованими членами та
діловими партнерами мережі Crowe Global.
 
Характеристика мережі, її організаційно-правова форма і структурний механізм
представлені у Звіті про прозорість Crowe Global.
 
Crowe Global функціонує через дочірню компанію, яка діє за законами штату
Нью-Йорк у Сполучених Штатах Америки, де знаходиться її штаб-квартира.
Crowe Global вважається «мережею», визначеною Кодексом етики Ради з
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (IESBA)  в силу свого членства у
Форумі Фірм (Forum of Firms www.ifac.org). 
 

www.crowe.com/global/about-us/transparency-report

Звіт про прозорість
Crowe Erfolg Ukraine 2019

Дохід від
надання послуг
з обов'язкового
аудиту склав

1,969.3
 млрд. дол
США у 2019 році 

 

Дохід мережі
Crowe Global
збільшився на

до 4.4 млрд дол.
США у 2019 році.

14%
 

https://www.crowe.com/global/about-us/transparency-report
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Cистема внутрішнього контролю якості та
твердження органу управління про її ефективність

Система внутрішнього контролю якості наданих послуг ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» побудована на
основі дотримання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг, насамперед, вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1) та Міжнародного
кодексу етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів.
 
МСКЯ 1 вимагає від аудиторської фірми встановити та підтримувати систему контролю якості, яка б
надавала достатню впевненість у тому, що компанія та її персонал дотримуються вимог професійних
стандартів, застосовуваних законодавчих і нормативних вимог, а надані аудиторські звіти відповідають
конкретним обставинам. З цією метою в ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» розроблений і запроваджений
внутрішній стандарт Положення про систему контролю якості аудиторських послуг, в якому визначені
основні політики та процедури, що забезпечують можливість дотримання вимог законодавства та
професійних стандартів, незмінного надання професійних послуг високої якості.

Структура запроваджених політик містить такі елементи:

Керівництво системою контролю якості
здійснюється через визначення пріоритетів,
розподіл обов’язків та встановлення
відповідальності за виконання процедур,
запроваджених внутрішніми нормативами.
Керівник ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» затверджує
документи, в яких встановлені основні політики і
процедури системи контролю якості, призначає
відповідальну особу за функціонування такої
системи, контролює дотримання партнерами і
працівниками компанії встановлених вимог.
Керівництво компанії власним прикладом
демонструє демонструвати відданість найвищим
стандартам професійної діяльності, дотриманню
вимог якості та етичних принципів. Директор несе
кінцеву відповідальність за нагляд за
функціонуванням запровадженої в компанії
системи контролю якості послуг.

1) Лідерство та
відповідальність

керівництва

2) Дотримання
етичних вимог

професії

Визначені Міжнародним кодексом етики професійних
бухгалтерів фундаментальні принципи чесності,
об’єктивності, професійної компетентності та належної
ретельності, конфіденційності і професійної поведінки
лежать в основі дій ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»,
спрямованих на розвиток взаємовідносин з
працівниками, клієнтами, державними органами і
суспільством в цілому. Компанія постійно розвиває свою
систему забезпечення якості професійних послуг,
допомагає своєму персоналу розвиватися, мотивує його
до взаємодії і взаємодопомоги, контролює ризики і
обставини, що можуть негативно впливати на
об’єктивність суджень. Ми прагнемо щоби наші послуги
були цінністю для наших клієнтів і для суспільства.
Внутрішні вимоги збереження конфіденційної інформації
діють таким чином, щоби забезпечити безпеку інтересів
клієнтів і компанії, а також їх працівників. Запроваджені
процедури збору інформації для належної оцінки
незалежності компанії та її працівників, організований
мережею Crowe Global обмін інформацією про надання
послуг підприємствам суспільного інтересу та пов’язаним
з ними особам дозволяє контролювати дотримання
вимог законодавства про обмеження надання клієнтам з
аудиту інших послуг. Встановлені процедури
ідентифікації та оцінки загроз незалежності як
компанією, так і її партнерами і працівниками та
обов’язок інформувати відповідальних осіб та
документувати виконання таких процедур.
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Cистема внутрішнього контролю якості та твердження органу
управління про її ефективність

Розгляд питання щодо погодження нового клієнта
або нового проекту від існуючого клієнта ТОВ «Кроу
Ерфольг Україна» відбувається з урахуванням
вимог незалежності, які стосуються самої компанії,
її працівників та інших учасників мережі Crowe
Global. Рішення про співпрацю приймається на
основі аналізу всесторонньої інформації про
потенційного клієнта, його діяльність, зв’язки,
ключових керівників і пов’язаних осіб. Компанія
оцінює вплив відносин інших учасників мережі з
кожним клієнтом, зокрема це стосується надання
неаудиторських послуг клієнтам з аудиту. Також
запроваджений контроль дотримання
встановлених законодавством обмежень стосовно
строків співпраці з клієнтом у завданнях з
обов’язкового аудиту, в тому числі надання послуг
такому клієнту ключовими партнерами з аудиту,
стосовно винагороди за послуги клієнтам з
обов’язкового аудиту.
 
Відповідальне ставлення до взаємовідносин з
клієнтом полягає і в тому, що рішення про
співпрацю приймається на основі належної оцінки
справжніх потреб клієнта в аудиторських послугах,
його чесності стосовно аудитора, наявності у
компанії достатніх ресурсів для виконання
аудиторського проекту на високому рівні.

3) Прийняття та
продовження

відносин з
клієнтами

4) Виконання
аудиторських

проектів
 
Для виконання кожного аудиторського проекту ТОВ
«Кроу Ерфольг Україна» призначає його керівника –
партнера із завдання. Це особа, що має належну
компетентність для забезпечення належного організації
роботи і досягнення якісного результату та приймає
ключові рішення стосовно організації виконання
проекту. При виконанні послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності партнером із завдання
призначається особа, яка крім достатнього досвіду і
знань має кваліфікацію аудитора відповідно до вимог
Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність».
 
Робота персоналу, залученого до виконання певного
завдання, є об’єктом нагляду з боку партнера із завдання
або інших досвідчених працівників. Така практика
підвищує надійність виявлення всіх значимих ризиків
проекту, дозволяє більш ефективно планувати його
виконання, сприяє обміну досвідом і розвитку персоналу.
Для розв’язання складних питань команда із завдання
має можливість звернутися за консультаціями до
відповідних фахівців в компанії або за висновками
зовнішніх експертів.
 
Процес аудиту організований з використанням сучасних
програмних продуктів CaseWare та інших розробників.
Документування процесу виконується в шаблонах,
запропонованих такими програмними продуктами та
розроблених фахівцями компанії з урахуванням вимог
українського законодавства та найкращих професійних
практик.
 
Аудиторські завдання підлягають внутрішньому
контролю (огляду) компетентною особою, не залученою
до його прийняття і виконання. В ході огляду
перевіряється відповідність виконаної роботи та
складеної за її результатами документації вимогам
законодавства, професійних стандартів, внутрішніх
нормативів компанії. Огляд якості виконання завдань з
обов’язкового аудиту або огляду фінансової звітності
проводиться до видання аудиторського звіту. В
завданнях з обов’язкового аудиту фінансової звітності
підприємств суспільного інтересу огляд якості
здійснюється на етапах прийняття завдання, планування
його виконання та на завершальному етапі.
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6) Моніторинг

 
Система контролю якості, створена в ТОВ «Кроу
Ерфольг Україна» перебуває під постійним
наглядом для своєчасного реагування на зміни в
регуляторному середовищі, на виявлені відхилення
від встановлених вимог, для вдосконалення
існуючих процесів і запровадження нових. Щороку
проводиться дослідження функціонування кожного
елемента системи контролю якості аудиторських
послуг, відповідності такої системи існуючим
вимогам і сучасним практикам. В ході дослідження
перевіряється її дієвість та послідовність
функціонування при виконанні окремих завдань,
дотримання кожною особою, що виконує функції
партнера у завданнях з аудиту фінансової звітності,
визначених політик і процедур забезпечення якості.
Результати проведеного дослідження
розглядаються керівництвом компанії та її
провідним персоналом та використовуються для
подальшого розвитку системи управління якістю.

Якість послуг ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»
ґрунтується на компетентності залученого для їх
виконання персоналу. Призначення працівників на
виконання аудиторського проекту відбувається з
урахуванням їх знань, досвіду, навичок та
можливості розвитку. Достатня кількість
компетентного персоналу забезпечується через
політики наймання фахівців відповідного рівня або
з потенціалом розвитку, постійного навчання,
мотивації.
 
Компанія регулярно організовує заходи для
професійного розвитку своїх працівників,
користується навчальними ресурсами мережі
Crowe Global, допомагає персоналу отримати освіту
і знання про сучасні практики професійної
діяльності.

5) Людські ресурси

Керівництво компанії висловлює впевненість в тому, що запроваджена система внутрішнього
котролю є ефективною та забезпечує отримання нашими клієнтами послуг високої якості. 
 
Ольга Богданова
Директор
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Практика забезпечення
незалежності 
ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» впровадила передбачені законодавством і професійними стандартами заходи
для забезпечення незалежності самої компанії та її персоналу в ході виконання аудиту та інших завдань з
надання впевненості. Зокрема, встановлені процедури виявлення, оцінки та запобігання конфлікту інтересів.
В ході прийняття нового клієнта, нового завдання або рішення про продовження виконання функцій
аудитора для існуючого клієнта проводиться оцінка того, чи несуть загрозу незалежності існуючі договірні
або інші відносини, у яких беруть участь компанія, її пов’язані особи, аудиторська мережа, власники
(засновники, учасники), посадові особи і працівники компанії, інші особи, залучені до надання аудиторських
послуг. Працівники, залучені до надання послуг з надання впевненості, до початку та в кінці виконання робіт
надають компанії підтвердження своєї незалежності та зобов’язані повідомляти компанію про відомі їм
загрози незалежності. Працівники ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» щороку надають підтвердження того, що:

а) вони ознайомлені
 
з вимогами і процедурами,
встановленими компанією щодо
принципів незалежності, чесності,
об'єктивності, конфіденційності та
норм професійної поведінки;

б) не існує
 
відносин, які порушують принцип
незалежності, і не здійснювалися
операції, що суперечать
принципам професійної діяльності
аудиторської фірми.

У разі існування відносин, що
можуть негативно вплинути на
дотримання фундаментальних
принципів професійної етики,
або у разі отримання інформації
про існування загроз
незалежності працівники
зобов’язані негайно повідомляти
керівництво компанії про
відповідні обставини. У разі
наявності відповідних
загроз вживаються відповідні
таким обставинам застережні
заходи для зменшення
або уникнення відповідних
ризиків.
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Зовнішня перевірка
системи контролю якості

Рішенням Аудиторської палати України від 01.12.2016 № 334/4 компанія
«Кроу Ерфольг Україна» (яка мала назву ТОВ «Аудит та консалтинг»)
визнана такою, що пройшла зовнішню перевірку системи контролю
якості аудиторських послуг. За результатами перевірки компанія
отримала свідоцтво терміном дії до 31.12.2021.
 
Наступна перевірка відповідності створеної компанією системи контролю
якості вимогам стандартів аудиту, норм професійної етики, законодавчим
і нормативним вимогам запланована Органом суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю у III кварталі 2020 року.

Перелік підприємств, що становлять
суспільний інтерес, яким надавалися
послуги з обов’язкового аудиту
Протягом 2019 року ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» виконало одне
завдання з обов’язкового аудиту підприємства, що становить
суспільний інтерес, — Акціонерного товариства «Закритий
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ПРОФІ-Т
ІНВЕСТ».

https://crowe.com/ua/croweaa



Професійний розвиток у ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»
побудовано на отриманні співробітниками досвіду і на
наставництві з метою їхнього розвитку та повноцінної
самореалізації. Навчання ґрунтується на комплексній
навчальній програмі. Ця програма допомагає всім без
винятку співробітникам розвивати свої професійні
навички та особисті лідерські якості. Ключова навчальна
програма розробляється у відповідь на зміни, що
регулярно відбуваються у сфері бухгалтерського обліку
та звітування, вимогах щодо незалежності й у
професійних стандартах, а також із метою належного
реагування на важливі питання. У випадках, коли
компанії — учасник мережі Crowe виконують аудити та
огляди фінансової звітності, складеної за Міжнародними
стандартами фінансової звітності (МСФЗ), учасники
команд, які виконують такі завдання, проходять
відповідне навчання з метою отримання акредитації з
МСФЗ за програмами АССА. ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»
вимагає від своїх фахівців з аудиту проходити
щонайменше 40 годин безперервного професійного
навчання кожного року. Крім зазначеного обов’язкового
навчання, професійний розвиток співробітників
відбувається і шляхом наставництва та практичного
досвіду, що їх вони отримують безпосередньо під час
виконання роботи. Наставництво допомагає втілювати
знання та досвід на практиці. Досвідчені фахівці
виступають наставниками для менш досвідчених колег,
таким чином створюючи середовище безперервного
навчання. Ми також контролюємо систематичне
призначення наших співробітників для виконання тих чи
інших завдань, що сприяє отриманню ними
різнопрофільного досвіду в рамках їхнього розвитку,
знань та внутрішньому обмінові інформацією.
Ми розуміємо, що, крім управління професійним
розвитком та ефективністю співробітників, важливо
забезпечувати команди з завдань актуальною
інформацією, що сприятиме якісному виконанню ними
своїх професійних обов’язків. ТОВ «Кроу Ерфольг
Україна» долучається до щотижневого онлайн-навчання
щодо найактуальнішої інформації про політики в сферах
аудиту та незалежності, зміни та доповнення від
уповноважених розробників стандартів і регуляторів,
зміни у податковому законодавстві, а також внутрішні
коментарі стосовно зазначених питань. Оповіщення та
веб-трансляції, що охоплюють міжнародні та внутрішні
питання, спеціально розроблені для постійного
покращення аудиторських практик компаній — учасників
мережі Crowe на www.crowe.org/training.
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Безперервне навчання аудиторів
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Соціальні проєкти

Чотири цінності Crowe Global, які лежать в основі всього,
що ми робимо. Ми дбаємо, ми ділимося, ми інвестуємо та
зростаємо.
Ці цінності передають результат роботи, яку ми робимо.
Соціальні проєкти відкривають нам людей з різних
сторін, тому для нас важливо бути користними.
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Політики ротації ключових партнерів

Політики компанії передбачають обов’язкову заміну партнера із
завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності клієнта, якщо
одна особа безперервно протягом семи років виконує ці функції.
Перерва у виконанні таких функцій стосовно визначеного клієнта
має бути не меншою за три роки.
 
Стосовно інших учасників групи із завдання, що проводить
обов’язковий аудит фінансової звітності одного клієнта, передбачено
проведення поступових ротацій таким чином, щоби одна особа
залучалася до виконання процедур за однаковим аспектом роботи
не більше ніж сім років поспіль.



Винагорода ключових партнерів здійснюється ТОВ «Кроу Ерфольг
Україна» за результатами оцінки результатів роботи кожного партнера
за відповідний рік. Винагорода ключового партнера складається з двох
елементів. Базовий компонент — це заробітна плата. Сума базового
компонента відображає функції і старшинство кожного ключового
партнера. Другий компонент, який залежить від результатів роботи, —
винагорода, що визначається за результатами роботи кожного
ключового партнера за рік порівняно з раніше узгодженими
індивідуальними цілями. Наша політика щодо цієї змінної частини
винагороди ключових партнерів враховує низку чинників, включаючи
ефективність роботи, якість надання послуг клієнтам, зростання
прибутку і рентабельності, лідерські якості та відданість цінностям ТОВ
«Кроу Ерфольг Україна», а також визначається за результатами оцінки
їхньої здатності забезпечувати якість аудиту.
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Фінансова інформація

У 2019 році ТОВ "Кроу Ефольг Україна" отримала доходи:

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

Доходи від надання 
інших аудиторських
послуг іншим
юридичним особам

Надання
неаудиторських 

 послуг іншим
юридичним особам

470 тис.
грн

694 тис.
грн

Звіт про прозорість
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Доходи від надання 
інших  аудиторських 
послуг підприємствам,
що становлять
суспільний інтерес

229 тис.
грн

1758       тис.
       грн



ACC & Partners B.V.

Canepa, Kopec y Asociados Argentina

CPAmerica

Crowe Auditores Consultores Ltda.

Crowe BDS SRL

Crowe BGK LLP

Crowe Bahamas

Crowe (BVI) Ltd

Crowe Burgos Accountants NV

Crowe Consult Auditores Independentes 

Crowe Consult Consultoria Empresarial

Crowe Horwath Cayman Ltd

Crowe Horwath CR, S.A.

Crowe Co S.A.S.

Crowe LLP

Crowe Global Risk Consulting

Crowe MacKay LLP

Crowe Macro Auditoria y Consultoria

Crowe PR PSC

Crowe Soberman LLP

Gossler, S.C.

Horwath Central America, S. de R.L. de C.V.

Integrity Auditing Group, Ltda. de C.V.

J.C. Descalzo & Asociados

Moreno And Moreno Cpa

Romero y Asociados Cia. Ltda.

Roncal, D'Angelo y Asociados S. Civil de R.L.

SC Marquez Perdomo & Asociados

Sotero Peralta & Asociados

Stavros Moyal y Asociados

TRUSTA, An Accountancy Corporation

Vertice Financiero S.A.

Ahmed Mashuque & Co.
ANS Audit Compаny Limited
BK Agrawal & Co.
Center For Investment And Business
Advisory
Crowe (HK) CPA Ltd.
Crowe Advisory Services (India) LLP.
Crowe Horwath - Afghanistan
Crowe Horwath (Australasia) Pty. Ltd.
Crowe Horwath Consultants Private
Ltd.
Crowe Horwath Consulting (Beijing)
Limited
Crowe Horwath First Trust LLP
Crowe (KH) Ltd.
Crowe Maldives LLP
Crowe Horwath (Mn) Audit LLC
Crowe Horwath (TW) CPAs
Crowe Hussain Chaudhury & Co.
Crowe Malaysia
Crowe (MC) CPA
Crowe ProC.A Inc.
Crowe Toyo & Co.
Crowe Vietnam Co., Ltd.
Gajma & Co
Hanul LLC
Horwath Tahiti
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo
& Rekan
Crowe Indonesia Teknologi PT
PT Kinarya Lima Kapital
Ramon F. Garcia & Company CPAs
Ruihua Certified Public Accountants
Crowe Sakura & Co.
SF Consulting
V.P. Thacker & Co
Watanabe Tax Corporation

Пов'язані особи
Crowe Global

Азіатсько-
Тихоокеанський
регіон

Регіон Компанія Регіон Компанія

Америка
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Пов'язані особи 
 Crowe Global

Регіон Компанія Регіон Компанія

ABAK-Az Crowe Ltd.
AC Crowe Ukraine
Adib Al Chaa & Co Chartered Accountants
Al-Azem & Al-Sudairy Certified Public Accountants
Alfa Capital Assessors i Auditors, SL 
Alfa Treuhand & Revisions AG
Al-Tiwalli & Al-Khateeb Company, Certified Auditors
Alt LLC
Associated Certified Public Accountants S.A. ("SOL S.A.")
Boscolo & Partners Consulting
Boscolo & Partners / Servizi Aziendali Srl
Cabinet d'Audit Hamza et Associes
Cabinet Zahaf et Associes
Callens, Pirenne & Co.
Carro Páramo Abogados y Asesores y Tributarios, S.L.
CDNW Group Ltd
C-CLERC S.A.
Crowe Accelera Management, S.L.
Crowe ACG
Crowe Accountify PT
Crowe AIA
Crowe Advartis Accounting s.r.o. (Czech Republic)
Crowe Advartis Accounting Sp z.o.o. (Poland)
Crowe Advartis Accounting s.r.o (Slovakia)
Crowe Advisory Denmark ApS
Crowe Advisory PT, Lda
Crowe Advisory SP, SL
Crowe AHFAD
Crowe AL SHPK
Crowe Angola - Auditores e Consultores, S.A.
Crowe AS SpA
Crowe Assurance SP, SLP
Crowe Audit & Accounting Ukraine LLC
Crowe Auditores Espana S.L.P.
Crowe Baltic Caspian Audit LLC
Crowe BH
Crowe Bulgaria Advisory Ltd.
Crowe Bulgaria Audit Ltd.
Crowe Bulgaria Partners Ltd.

Crowe Chartered Accountants
Crowe Concursal S.L.P.
Crowe Consulting & CF Qazaqstan
Crowe Cyprus Limited
Crowe Dafinone
Crowe DNW SIA
Crowe Donoway Ltd.
Crowe Erastus & Co.
Crowe Expertiza LLC
Crowe Kazakhstan
Crowe Fairfield Ltd
Crowe Foederer B.V.
Crowe France
Crowe FST Consulting Kft
Crowe Global Risk Consulting LLP
Crowe Legal y Tributario
Crowe LF Ukraine
Crowe Horwath ATA
Crowe Horwath Baltic Estonia
Crowe Horwath Baltic Latvia
Crowe Horwath Baltic Lithuania
Crowe Horwath Deutschland
GmbH
Crowe Horwath de Zeeuw & de
Keizer
Crowe Horwath d.o.o. za
savjetovanje
Crowe Horwath Dr A.M. Hegazy &
Co
Crowe Horwath Frankfurt
Crowe Horwath GE LLC
Crowe Horwath (Israel)
Crowe Horwath Konzalting d.o.o.
Crowe Horwath ME Group
Crowe Horwath Mozambique
Crowe Horwath Olgu Bagimsiz
Denetim ve YMM A.S.
Crowe Horwath Professional
Auditors
Crowe Horwath Revizija d.o.o.
Crowe Horwath Tajikistan
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Пов'язані особи
Crowe Global
Регіон Компанія Регіон Компанія

Crowe Horwath Tax and Accounting d.o.o.
Crowe HSY AB
Crowe HZK
Crowe in Southern Africa (Pty) Ltd
Crowe Infrastructure Africa Limited
Crowe Ireland
Crowe JHB
Crowe J&W
Crowe Liberia LLC 
Crowe MAK
Crowe MÖHRLE HAPP LUTHER
Crowe Oman
Crowe Osborne AB
Crowe Payout Romania
Crowe Peak B.V.
Crowe Professional Auditors LV
Crowe Russaudit LLC
Crowe RS doo
Crowe RS Advisory doo
Crowe (SEY)
Crowe Servicios de Auditoria SLP
Crowe SG Ltd
Crowe SOT advisory, audit & tax GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft (Klagenfurt)
Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft (Wien)
Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft (Eisenstadt)
Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft (Innsbruck)
Crowe Spark
Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Crowe TAC
Crowe Tanzania
Crowe Tax & Advisory Tanzania Ltd.

Crowe Tax and Consulting d.o.o.
Crowe Taxation (Cape) (Pty) Ltd
Crowe Tonnerviks Revision AB
Crowe Treuhand AG
Crowe Troy Bagimsiz Denetim
Smmm Ltd Sti.
Crowe UK LLP
Crowe Valente
Crowe Västerås AB
Curator and Horwath AG
Curator Revision AG
DHS Oy Audit Partners
Donoway Assurance TOV
Donoway Audit
Dr. A.M. Hegazy & Co.
Dr. Kleeberg & Partner GmbH
Elron Oy
Fatima A. Rodrigues, Ana Potes e
Associados (RP&A)
FC Advisory S.A.
Fiduo S.A.
GMCP Servicios Juridicos y
Financieros
Horwath & Associados, SROC, Lda.
Horwath Abou Chakra & Co.
Horwath ACF
Horwath Al-Muhanna & Co.
Horwath Cypronetwork Limited
Horwath JV - Consultoria Fiscal e de
Gestão, Lda.
Horwath Malta
Horwath Maroc Audit
Horwath Qatar
Horwath Sweden
Horwath Turkey
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Пов'язані особи
Crowe Global

Країна Компанія

HTW Auditores e Consultores, LDA
Ibrahim Yaseen & Partners Co. - Professional
Auditors
Inter Africaine d’Audit et d’Expertise (IAE-SARL)
Inter-Audit Crowe LLC
Intertax Treuhand GmbH
Johnson & Wilson CPAs
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Kindberg Revision AB
Larssen Capital LLC
Larssen CS LLC
MAK Azerbaijan Ltd
Max Consulting Group (MCG)
Mert 1 YMM ve Bağimsiz Denetim A.S.
Nyström & Partners Revision KB
Okalla Ahanda & Associes
Ovadia Pick Kriheli And Co
Purexcellentia – Advisory Services, Lda
RWT Crowe GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
S&A Tax & Audit SA
Sydrevisioner Aktiebolag
Sydrevisioner Vast AB
Tonnerviks Horwath Revision Skane AB
Trinavis GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
UAB Crowe LT
Uniconseil
Valente Associati Studio Legale Tributario GEB
Partners
Vanas & Partners
Veritas Associates
Vidi Revisjon AS

Дані з офіційного сайта Crowe Global https://www.crowe.com/global/about-us/our-firms.
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