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Вельмишановні партнери!

Раді представити вам Звіт про прозорість Crowe Erfolg Ukraine за 2020 
рік, який у першій частині розкриває інформацію про Crowe Erfolg Ukraine 
відповідно до вимог Закону України № 2258-VIII «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність», а у другій частині ― розкриває 
узагальнену інформацію про нашу діяльність, досягнення та показники у 
партнерстві з компаніями групи Crowe Mikhailenko та Crowe Audit and Account-
ing Ukraine, які зареєстровані в Україні та також є фірмами ― учасниками 
мережі Crowe Global.
У 2020 році ми з вами потрапили в незвичайний стан пандемії COVID-19. 
Стан, коли бізнес зіткнувся з реальними втратами, проблемою в комунікації 
команд і з клієнтами, стан, коли світ начебто став на паузу. Разом із тим будь-
яка криза ― це вікно можливостей. Завдяки поєднанню команд у 2019-му, 
довірі наших клієнтів, енергії натхнення і спрямованості наших фахівців ми 
суттєво зросли і зміцнили в цій зоні турбулентності 2020 року.
Ключовими аспектами нашої культури є незмінна зосередженість на якості, 
що підтримується керівництвом на глобальному рівні, тому протягом сезону 
2020–2021 рр. ми проходимо постійне навчання щодо впровадження ISQM 

1 та впроваджуємо у професійну діяльність новий стандарт якості, що має на меті саме перехід 
від контролю якості до управління якістю аудиторських послуг. Цього року велику увагу на рівні 
Crowe Global було приділено системі управління якістю неаудиторських послуг, оскільки обсяг 
консультаційних та податкових послуг у загальному обсязі доходу суттєво зріс майже в усіх TOП-10 
аудиторських мереж.
Наш скарб ― це наші спеціалісти. Тому ми системно зосереджені на підвищенні професійності нашої 
команди та створенні кращих умов. У 2020 році Crowe Erfolg Ukraine набув поважного статусу Trainee 
Development АССА та Professional Development ACCA. Ми створили власну академію АС Profi, що у 
2020 році набула статусу ACCA Registered Learning Partner. Ми суттєво розширили сервісну лінійку, 
а наша професійна команда торік поповнилася новими зірками ― спеціалістами з оцінки, бізнес-
консалтингу, IT-аудиту, трансфертного ціноутворення, а також інвестиційними менеджерами.
Постійна активна співпраця з клієнтами, що представляють різні сфери бізнесу, а також залученість 
наших партнерів у співпрацю з Міністерством фінансів України та профільними комітетами Верховної 
Ради дозволяють нам акумулювати відповідний досвід і переносити його на нові проєкти, творчо 
переробляючи і використовуючи найкращі ідеї.
Ми усвідомлюємо нашу професійну відповідальність, саме тому прагнемо до прозорості. Цей звіт 
ми готували для наших партнерів і друзів. Віримо, що інформація, запропонована у цьому звіті, 
надасть більше розуміння нашої команди, наших пріоритетів, системного вдосконалення якості, 
професіоналізму та широкого досвіду!

ЗВЕРНЕННЯ КЕРІВНИЦТВА

Ольга Богданова
Керуючий партнер ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»

Артем Воробієнко
Партнер, керівник практики аудиту ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»
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РОЗДІЛ I.  
Звіт про прозорість Crowe Erfolg Ukraine  - 
вимоги Закону № 2258-VIII
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2009 ― 
заснування 
компанії

2019 ― злиття 
та приєднання 
до Crowe Global

2020 ― отримання 
статусу ACCA  Approved 
Employer - Trainee 
Development, Gold та 
ACCA  Approved Employ-
er - Trainee Development, 
Gold

Учасники ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА”

Аудиторська компанія ТОВ 
«Кроу Аудит Енд Еккаунтін 
Україна» 

Ольга 
Богданова 

Ольга 
Богданова 

Ольга 
Ніканорова

Дмитро 
Михайленко

Дмитро 
Михайленко

Ольга 
Ніканорова

Учасники ТОВ “КРОУ АУДИТ ЕНД ЕККАУНТІН 
УКРАЇНА”

Бенефіціари  ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА”

80%

70%

56%

20%

30%

24% 20%

Наш досвід роботи 
з клієнтами :
понад 
11 років.

ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»
ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (далі ― Компанія) 
спеціалізується на наданні професійних послуг з 
аудиту та інших послуг.

ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ЄДРПОУ 36694398) 
є юридичною особою, створеною відповідно до 
законодавства України, у вигляді товариства з 
обмеженою відповідальністю.
Протягом 2020 року сталися зміни у складі 
бенефіціарів Компанії. 
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Перебуває у реєстрі суб’єктів аудиторської 
діяльності, що мають право проводити обов’язковий 
аудит фінансової звітності підприємств, які 
становлять суспільний інтерес, під номером

Зовнішній аудит системи контролю якості аудиторських 
послуг (рішення АПУ № 334/4 від 01.12.2016 р. діє до

Аудит системи контролю якості аудиторських послуг CROWE GLOGAL було проведено у 2019 році.

ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» має акредитацію EBRD, IFC та в провідних банках.

Договір страхування з ПАТ АСКА 
№ 3510435 від 29.10.2020 р. 
(діє до 11 грудня 2021 року).

Протягом 2020 року Компанія надавала 
професійні послуги з аудиту фінансової звітності 
та бухгалтерські послуги по всій території України. 

Центр управління Компанії розташований у м. Києві, 
вул. Редутна, 8, та вул. Леоніда Первомайського, 7.

ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» є членом мережі CROWE 
GLOВAL з 2019 року.

4316

15млн грн

31.12.21

НАШІ ЦІННОСТІ
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Пов’язані особи ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»:

Crowe Erfolg Ukraine 
(36694398)

Crowe Mikhailenko 
(43400598)

Crowe AB Ukraine 
(42557556)

Academy AC Profi
(36439108)

Crowe LF Ukraine 
(37924615)

OMP TAX&LEGAL
(41708433)

Crowe A&A Ukraine 
(37000891)

Crowe TPV Ukraine 
(43510236)

Crowe BC Ukraine 
(43497949)

СТРУКТУРА  УПРАВЛІННЯ

Департамент контролю якості

Департамент управління 
персоналом

ВИЩИЙ ОРГАН
Загальні збори 

учасників

ВИЩИЙ ОРГАН
Загальні збори учасників

Адміндепартамент 

Департамент аудиту
Партнер, відповідальний за напрямок аудиту, -  
Артем Воробієнко.
Партнер, керівник департаменту аудиту, -  
Ольга Ніканорова. 

Керівник департаменту з контролю якості ―  
Олександр Медведєв.

Вищим органом ТОВ «Кроу Ерфольг 
Україна» 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 Загальних 
зборів учасників Компанії, є Директор 
― Ольга Богданова. Директор 
Компанії обирається 
Загальними зборами 
учасників, підзвітний 
Загальним зборам 
учасників та організовує 
виконання їхніх рішень.

Повноваження Директора 
можуть бути припинені 
або він може бути тимчасово 
усунений від виконання 
своїх повноважень лише 
шляхом обрання нового 
Директора або тимчасового 
виконувача обов’язків. У разі припинення 
повноважень Директора договір із цією 
особою вважається припиненим.

6
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Інклюзивність та різноманітність, гендерна рівність

Ми підтримуємо інклюзивність та різноманітність.
ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» підтримує інклюзивність на етапі 
рекрутингу. При найманні на роботу оцінюються виключно професійні 
якості та прагнення кандидата до зростання в професії. Ми даємо 
можливість молоді знайти себе в професії, отримати досвід та фахову 
освіту. Люди, що готові працювати в сфері бухгалтерського обліку та 
аудиту, можуть стати членами нашого колективу незалежно від віку, 
статі, сімейного статусу чи інших ознак.

Трудові ресурси ТОВ “Кроу Ерфольг 
Україна” 2020

Загальна 
кількість 

працівників

дійсні 
члени АССА

Завключені 
до реєстру 
аудиторів

Віком від 18 до 25 р. 15
Віком від 25 до 45 р. 42
Віком від 45 і старше 5

Загальна 
кількість 
працівників

Жінки
35

Чоловіки
33

7
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доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес

суб’єктів, що належать до групи компаній, 
материнською компанією яких є такі підприємства 

доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності інших юридичних осіб

доходи від надання неаудиторських послуг іншим 
юридичним особам

доходи від надання дозволених неаудиторських послуг 
підприємствам, що становлять суспільний інтерес

ДОХІД 
ВСЬОГО

Доходи за рік 2020 від надання послуг ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ 
УКРАЇНА” подані відповідно до Закону №2258-VIII, у тис. грн.:

30 206,5
у тому числі: 

послуги з аудиту 
фінансової звітності 

  27 585,1

неаудиторські 
послуги 

1 645,8

супутні 
аудиторські послуги 

     806,6

інший 
дохід 

169

6582,2 

1286,0 

5921,0 

1274,8 

371 

Фінансова інформація 
ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА” 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року , у тис. грн.

8
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Фінансова інформація ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА” за 2020 
рік у розрізі секторів економічної діяльності, у тис. грн.:

Сільське господарство, 
лісове господарство та 

рибне господарство

Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря

Інформація та 
телекомунікації

Переробна промисловість 
та добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність

Будівництво та водопостачання, 
каналізація, поводження з 

відходами

Гуртова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги

Інші види економічної 
діяльності

4047,90

1041,60

602,80

9793,70

1559,20

3052,20

5606,30

489,20

4013,60

у тому 
числі: 

ДОХІД 
всього 30206,5
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Приватне акціонерне товариство «Плазматек»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросем»

Акціонерне товариство «Харківський машинобудівний завод Світло Шахтаря»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестекогаз»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стиль Д»

Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Напої Плюс»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дтек Нафтогаз»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Єгаз»

Акціонерне товариство «Подільський Цемент»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрія-Фарм»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр М.Т.К.»

Товариство з обмеженою відповідальністю «А.Т.К.»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Украгроком»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Грін Експрес»

Приватне акціонерне товариство «Одеський коньячний завод»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Клов»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор»

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Старинська птахофабрика»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво Альтком»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма Урожай»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прометей Агрі»

Приватне акціонерне товариство «Нафтогазвидобування»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Перелік підприємств, що становлять 
суспільний інтерес, яким “Кроу Ерфольг” 
надавали послуги з обов’язкового аудиту 
в 2020 р.
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Навчання

Протягом року ми зросли на 11 %, доєднавши до нашої команди 
досвідчених спеціалістів, що мають високий рівень професійних знань.

Ми віримо, що наш персонал є нашим найбільшим надбанням, 
тому в нашій Компанії важливе вкладання коштів в програми та 
ініціативи, що сприяють підвищенню навичок та знань партнерів та 
професіоналів.
Описані нижче процеси спрямовані на те, щоб забезпечити роботу 
професіоналів якнайкращим чином.

Наш підхід до постійного професійного розвитку заснований на 
скерованих навчальних програмах, включаючи аудит, бухгалтерський 
облік та галузеву підготовку, щоб підготувати професіоналів до нових 
викликів.
Усі кваліфіковані фахівці з аудиту повинні проходити щорічне навчання 
щонайменше 40 годин 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. Надання можливостей для 
правильного досвіду, навчання та коучинг допомагає їм зростати та 
реалізовувати свій потенціал зі змінним темпом прогресування, який їм 
пасує.

Метою програм є надання допомоги партнерам та іншим спеціалістам 
підтримання та покращення рівня їхньої професійної компетенції, 
забезпечення системності та послідовності у проведенні аудитів. 

Для доповнення розвитку на 
робочому місці компанія ТОВ 
«Кроу Ерфольг Україна» надає 
формальні програми із продовження 
професійного розвитку у відповідних 
предметних сферах, які відповідають 
навчальному плану з аудиту.

Ми запровадили найкращі 
практики у партнерстві з АССА для 
стажерів.

РОЗШИРЕННЯ КОМАНДИ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

1

2
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Ми створюємо середовище, де цінується досягнення високої якості. В ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» ми маємо 
чотири основні критерії оцінки професіоналів: керівництво командою, якість аудиту, трансформація аудиту та 
розвиток бізнесу.
Ми прагнемо розвивати нашу культуру якості та досконалість разом із професіоналами, які до нас 
долучаються та здійснюють свій внесок у якість.

Ми підтверджуємо, що наші внутрішні системи та процедури контролю якості є надійними та дозволяють 
нам вчасно виявити будь-які сфери для потенційного вдосконалення. При найманні персоналу ТОВ «Кроу 
Ерфольг Україна» має політики та процедури, призначені для забезпечення достатньої впевненості в тому, 
що в Компанії буде достатньо партнерів і професійних працівників із рівнем компетенції та відданості етичним 
принципам, необхідним для:
• виконання проектів згідно з установленими вимогами до відповідних завдань,
• забезпечення умов для випуску звітів належної якості.

Ми розвиваємо наших професіоналів за допомогою відповідного наставництва, навчання на робочому місці, 
регулярного зворотного зв’язку, оцінки та іншої підтримки діяльності під наглядом партнерів та інших старших 
членів групи.

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. 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.

Програма роботодавців, затверджена АССА, визнає високі стандарти 
роботодавців щодо навчання та розвитку персоналу. ТОВ «Кроу Ерфольг 
Україна» довели, що наша Компанія прагне забезпечити студентам та 
членам АССА належні навички, етику та компетенцію для підвищення 
вартості та просування бізнесу.

ВИНАГОРОДА

НАСТАВНИЦТВО

4

3

Винагорода ключових партнерів визначається 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 
посадові обов’язки кожного ключового партнера. Додатковий компонент визначається залежно 
від результатів роботи кожного ключового партнера за рік порівняно з раніше узгодженими 
індивідуальними цілями. Наша політика щодо цієї змінної частини винагороди ключових партнерів 
враховує ряд чинників, зокрема 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.

Винагорода ключових партнерів
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ПРО CROWE GLOBAL
Crowe Global ― Дев’ята за величиною аудиторська мережа у світі, яка 
об’єднує понад 200 компаній, що надають аудиторські та консультаційні 
послуги у 146 країнах світу.

Ranked 
Eight
Over 
200 firms
More than 
130 countries

Характеристика мережі
9

200
146

Компанія Crowe Global є лідером на своєму 
ринку. Вона відома тим, що надає бездоганний сервіс, 
демонструє найвищі стандарти якості роботи та 
працює як одна команда по всьому світу.

Crowe Global ― це міжнародна мережа незалежних 
бухгалтерських та консультаційних фірм, які мають 
ліцензію на використання торгової марки Crowe у 
зв’язку з наданням бухгалтерських, аудиторських, 
податкових, консультаційних та інших професійних 
послуг своїм клієнтам.

Crowe Global ― це комерційно організована 
Асоціація згідно із законодавством Швейцарії, яка 
є непрактикуючим суб’єктом господарювання та не 
надає професійні послуги самостійно. Crowe Global 
повністю належить її фірмам-членам. Crowe Global 
здійснює свою діяльність через дочірню компанію, 
що повністю належить мережі, зареєстрована згідно 
із законодавством штату Нью-Йорк у Сполучених 
Штатах Америки, де знаходиться її штаб-квартира.

Crowe Global вважається мережею згідно з 
визначенням такої Кодексом етики професійних 
бухгалтерів, створеним Радою з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (IESBA) та на 
підставі членства у Forum of Firms.
Crowe Global також має ліцензію Horwath HTL для 
фірм-членів, що пропонують консультаційні послуги 
в готельному, туристичному секторах та індустрії 
розваг.

100 765 146
Цей величезний глобальний досвід дозволяє 
нам постійно проводити високоякісні аудити як 
у конкретній країні, так і в усьому світі.

Crowe Global надає 
професійні послуги понад

Crowe здійснює 
діяльність у

років офісах країнах
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Характеристика мережі, її організаційно-правова форма і структурний механізм більш 
детально представлені у Звіті про прозорість Crowe Global за посиланням:
https://cdn-cms.crowe.com/global/-/media/Crowe/International/Files/About-Us/Crowe-Glob-
al-2020-Transparency-Report.pdf?la=en&modified=20200803192508&hash=86BCF4D03BD-
646D871177A4257072C49BDD083BD

Посилання на перелік аудиторських компаній, які входять до мережі Crowe Global, а також 
держав, у яких вони зареєстровані: https://www.crowe.com/global/about-us/our-firms

РАДА ДИРЕКТОРІВ (далі ― Правління) 
несе відповідальність за управління 
Crowe Global. Правлінню доручений 

нагляд за діяльністю мережі, включаючи 
визначення стратегії та політики.

Управління та керівництво Crowe Global

                        та аудиту          

КОМІТЕТ 
З УПРАВЛІННЯ

 діє відповідно до обов’язків та 
повноважень, які делеговані йому 
Правлінням, і контролює щоденне 
управління діяльністю мережі. До 

складу комітету входять:

  Г
ол

ов
ни

й о
пер

аційний         Регіональні керівники            Глобальний директор

  з бухгалтерського обліку          директори  з податків     
    

 

 д
ир

ек
то

р     
       

                     мережі                        з м
аркетингу

 М
іжнародний директор        Міжнародні        

      
     

    

Правління складається 
з окремих осіб, які 

представляють фірми-члени 
Crowe Global, а також головного 

виконавчого директора.
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Забезпечення якості аудиту Crowe Global
Наші фірми-члени застосовують Глобальний аудиторський центр Crowe, який включає програми для 
аудиту та ресурси, що разом надають якісні аудиторські послуги. Наші заявки та ресурси відповідають 
Міжнародним стандартам аудиту (МСА), виданим Радою з міжнародних стандартів аудиту та 
підтвердження (IAASB). IAASB ― це незалежний орган, що встановлює стандарти, який приймає 
Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC). Фірми-учасники беруть участь у нашій програмі перевірки 
якості аудиту, отримуючи періодичні огляди своєї аудиторської практики.

На рівні Crowe Global ми підтримуємо:

Впровадження 
та застосування 
міжнародних 
стандартів

Один з 31 
повноправних 
членів Forum of 
Firms

Ми відповідаємо 
на запрошення 
прокоментувати 
запропоновані 
стандарти

Ми вступаємо 
в діалог із 
регуляторними 
та нормативними 
спільнотами

Старші 
представники 
IASB та IAASB 
виступили на 
засіданнях наших 
членів

Сприяння 
наближенню до 
міжнародних 
стандартів та 
якості аудиту в 
усьому світі

Ми періодично 
проводимо зустрічі з 
працівниками IASB 
та IAASB, щоб їх 
поінформували про 
розробку стандартів

Crowe Global є активним членом EGIAN, Європейської групи 
міжнародних бухгалтерських мереж та асоціацій.
EGIAN налічує 17 учасників.
EGIAN ― це зв’язок між мережами та асоціаціями 
середнього ринку та установами Європейського Союзу й 
іншими європейськими керівними органами, такими, як 
Accountancy Europe.

Crowe Global

Crowe Global
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Дохід мережі Crowe Global 
за 2020 рік склав 

4,2млрд $

 Чистий дохід Crowe Global від надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності на рік 2020

1,67млрд $

Crowe Global є однією з мереж, у якої найбільша частку доходу 
від надання саме за підсумками 2020 року: 
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Міжнародна мережа Crowe Global розглядає якість у професійній діяльності як фундаментальне підґрунтя 
свого прагнення до лідерства. Члени мережі спрямовані на досягнення професійної досконалості і надання 
своїм клієнтам чудових послуг, зокрема шляхом транскордонній співпраці.
ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» ставить собі за мету надання послуг високої якості, що передбачає задоволення 
потреб клієнтів та суспільства. Разом з усвідомленням професійної відповідальності ця мета визначає рух 
Компанії до постійного вдосконалення своєї системи контролю якості.
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 компанії 
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», у якому 
визначені основні політики та процедури, що 
забезпечують можливість дотримання вимог 
законодавства та професійних стандартів, 
незмінного надання професійних послуг високої 
якості.

Система забезпечення якості

17
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Структура запроваджених політик містить 
такі елементи:

Управління 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, у 
яких встановлені основні політики і процедури системи контролю 
якості, призначає відповідальну за функціонування такої системи 
особу, контролює дотримання партнерами і працівниками Компанії 
встановлених вимог. Керівництво Компанії несе кінцеву відповідальність 
за нагляд за функціонуванням запровадженої в Компанії системи 
контролю якості послуг та власним прикладом демонструє відданість 
найвищим стандартам професійної діяльності, дотриманню вимог якості 
та етичних принципів.

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 взаємин 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 цінними для наших клієнтів і для суспільства. Внутрішні 
вимоги збереження конфіденційної інформації діють таким чином, 
щоби забезпечити безпеку інтересів клієнтів і Компанії, а також їхніх 
працівників. Запроваджено процедури збору інформації для належної 
оцінки незалежності Компанії та її працівників, діє система обміну 
інформацією з іншими членами мережі Crowe Global про надання 
послуг підприємствам суспільного інтересу, що дозволяє контролювати 
дотримання вимог законодавства про обмеження надання клієнтам з 
аудиту інших послуг. Встановлено 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.

ЛІДЕРСТВО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
КЕРІВНИЦТВА

ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ 
ВИМОГ ПРОФЕСІЇ

1

2
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Для виконання кожного аудиторського проекту ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» призначає його керівника ― 
партнера із завдання. Це особа, що має належну компетентність для забезпечення належної організації 
роботи і досягнення якісного результату та приймає ключові рішення стосовно організації виконання проєкту. 
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 значущих ризиків 
проєкту, 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 їх прийняття і виконання. У 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 контролер якості розглядає дотримання встановлених політик при прийнятті завдання, проводить 
огляд документації з планування та перевіряє виконання завдання на завершальному етапі.

Розгляд питання щодо погодження нового клієнта або нового проєкту від чинного 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 
всебічної 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 із 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.

ВИКОНАННЯ АУДИТОРСЬКИХ 
ПРОЄКТІВ

ПРИЙНЯТТЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ 
ВІДНОСИН З КЛІЄНТАМИ

4

3
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Система контролю якості, створена в ТОВ «Кроу Ерфольг Україна», 
перебуває під постійним наглядом з метою своєчасного реагування 
на зміни в регуляторному середовищі, на виявлення відхилення від 
встановлених вимог задля вдосконалення наявних і запровадження 
нових процесів. Щороку проводиться дослідження функціонування 
кожного елемента системи контролю якості аудиторських послуг, 
відповідності такої системи чинним вимогам і сучасним практикам. 
У 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 і використовуються для 
подальшого розвитку системи управління якістю.

Якість послуг ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» ґрунтується на 
компетентності залученого до їх виконання персоналу. Призначення 
працівників на виконання аудиторського проєкту відбувається з 
урахуванням їхніх 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

МОНІТОРИНГ

Ольга Богданова
Директор

ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ

6
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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.

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. У ході 
прийняття нового клієнта, нового завдання або рішення 
про продовження виконання функцій аудитора Компанія 
оцінює можливі загрози незалежності, пов’язані з існуючими 
договірними або іншими відносинами, у яких беруть 
участь сама 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 наприкінці 
виконання робіт надають Компанії підтвердження своєї 
незалежності та зобов’язані повідомляти про відомі їм 
загрози. 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 Компанії.
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 загроз вживаються відповідні таким 
обставинам застережні заходи для зменшення або уникнення ризиків

Незалежність

Політики ротації
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РОЗДІЛ  II.  
Crowe Erfolg Ukraine у партнерстві з 
компаніями груп Crowe Mikhailenko та 
Crowe Audit and Accounting Ukraine
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Crowe Erfolg Ukraine проводить свою діяльність у партнерстві з компаніями групи Crowe Mikhailenko та 
Crowe Audit and Accounting Ukraine, які зареєстровані в Україні та також є фірмами-учасниками мережі 
Crowe Global, диверсифікуючи надання послуг через різні юридичні особи.
Crowe Erfolg Ukraine пов’язане з компаніями груп Crowe Mikhailenko та Crowe Audit and Accounting 
Ukraine бенефіціарними власниками.

Crowe Erfolg Ukraine у партнерстві з 
компаніями груп Crowe Mikhailenko та 

Crowe Audit and Accounting Ukraine

Структура групи та напрямки діяльності

Фінансове консультування

Due diligence

Бухгалтерський облік

Незалежна експертиза суду 
(економічний напрямок)

Аудит та супутні послуги IFRS
Законотворчість та любіювання

Трансфертне ціноутворення та оцінка 

Податкові та юридичні послуги

Бізнес консалтинг

Адвокатура

Консалтинг

Crowe A&A
Ukraine

Academy AC Profi

Crowe 
Erfolg 

Ukraine

Crowe LF
 Ukraine

Crowe 
Mikhailenko

Crowe AB
 Ukraine

Crowe TPV 
Ukraine

Crowe BC
 Ukraine

OMP 
TAX&LEGAL
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Академія AC PROFI

У 2019 році Crowe Audit and Accounting Ukraine заснувало академію AС PROFI. Академія AС 
PROFI ― акредитований провайдер АССА. Статус Registered Learning Partner підтверджує 
високу якість освітніх послуг і є гарантією відповідності освітнього центру всім вимогам, які 
висуває АССА своїм провайдерам.

AC PROFI включено до Перелік осіб, які можуть проводити 
освітні заходи відповідно до Порядку безперервного 
професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 06 липня 2020 року № 400.

Академія AC PROFI проводить навчання за програмами 
міжнародної кваліфікації для отримання сертифікатів 
та дипломів, що підтверджують знання з МСФЗ та 
управлінського обліку, а саме ACCA, CIMA, CAP та CIPA.

Академія AC PROFI проводить корпоративні семінари та 
курси з МСФЗ. Детальніше ― на сайті https://ac-profi.com/
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Бухгалтерські та 
супутні послуги

Податкове 
консультування

Аудиторські 
послуги

Трансфертне 
ціноутворення

Юридичні послуги

ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ ГРУПИ 2020, тис. грн. 

Всього

Спеціалісти
90

31

11

15

33

22

18

Дохід 
усього

58 154

Трудові ресурси групи 2020

2,1млн $
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Соціальна діяльність
Ми дотримуємось концепції соціальної відповідальності і допомагаємо суспільству, приймаючи 
рішення та виконуючи дії, які є прийнятними з точки зору цілей і цінностей суспільства.
Благодійний футбол з випускниками дитячих будинків
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “МОНСЕРРАТ”» 

ЗУМБА на підтримку 
та збір коштів 
для Лади (має 
онкозахворювання)

Вітання з днем Святого Миколая діток із Центру Раннього Розвитку 
ВБО «Даун Синдром»
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Наші фахівці беруть участь в розробці 
багатьох законодавчих ініціатив: внесення 
змін до Податкового кодексу України, 
реалізація BEPS і антиофшорного пакету і 
т.п.
Ми організовуємо безліч конференцій, 
семінарів та вебінарів, у тому числі тих, 
що присвячені питанням оподаткування 
підприємницької діяльності наших клієнтів в 
інших країнах

Ольгу Богданову призначено Радником 
Заступника Міністра фінансів України пані 
Світлани Воробей.

Ми пишаємося тим, що 
зміцнили свої позиції в 
Legal500 EMEA 2020 і 
дякуємо за довіру.

Громадська діяльність

Методологічної 
ради при Мінфіні

Міжнародне 
товариство польських 
підприємців в Україні

Європейська 
Бізнес Асоціація

Громадської ради 
при податковому 

комітеті ВР

Громадської ради 
при ДПС України

Ми є членами: 

Бізнес-асоціації:

Експертної ради 
при Мінфіні

Торгово-промислова 
палата України
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Пов’язані особи ― члени Crowe Global
AMERICAS ASIA PACIFIC

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 Company Limited

BK Agrawal & Co.

Center For Investment And Business Advisory

Crowe (HK) CPA Ltd.

Crowe (TW) CPAs

Crowe Advisory Services (India) LLP.

Crowe Australasia

Crowe China Consulting

Crowe China CPAs

Crowe China Group

Crowe China Tax

Crowe Horwath - Afghanistan

Crowe Horwath First Trust LLP

Crowe (KH) Ltd.

Crowe Maldives LLP

Crowe Horwath (Mn) Audit LLC

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

Crowe Sakura & Co.

SF Consulting

V.P. Thacker & Co

Watanabe Tax Corporation
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AMERICAS
ABAK-Az Crowe Ltd.

AC Crowe Ukraine

Adib Al Chaa & Co Chartered Accountants

Al-Azem & Al-Sudairy Certified Public Account-

ants

Alfa Capital Assessors i Auditors, SL 

Alfa Treuhand & Revisions AG

Al-Tiwalli & Al-Khateeb Company, Certified 

Auditors

SOL S.A. Asssociated Certified Public Account-

ants S.A.

Boscolo & Partners

Boscolo & Partners Consulting

BPG Beratungs- und Prufungsgesellschaft mbH 

W.S.

Cabinet d’Audit Hamza et Associes

Cabinet Zahaf et Associes

Callens, Pirenne & Co.

Carro Páramo Abogados y Asesores y Tributar-

ios, S.L.

CDNW Group Ltd

C-CLERC S.A.

Crowe & Asatryans LLC

Crowe Accelera Management, S.L.

Crowe ACG

Crowe Accountify PT

Crowe AIA

Crowe Advartis Accounting s.r.o. (Czech Repub-

lic)

Crowe Advartis Accounting Sp z.o.o. (Poland)

Crowe Advartis Accounting s.r.o (Slovakia)

Crowe Advisory PT, Lda

Crowe Advisory SP, SL

Crowe AHFAD

Crowe AL SHPK

Crowe Angola - Auditores e Consultores, S.A.

Crowe Audit & Accounting Ukraine LLC 

Crowe Auditores Espana S.L.P.

Crowe Azerbaijan

Crowe Baltic Caspian Audit LLC

Crowe BH

Crowe Bompani Spa

Crowe Bulgaria Advisory Ltd.

Crowe Bulgaria Audit Ltd.

Crowe COR

Crowe Cyprus Limited

Crowe Dafinone

Crowe Denmark

Crowe DNA (Pty) Ltd

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 Mikhailenko

Crowe Horwath ATA

Crowe Horwath Baltic Estonia

Crowe Germany

Crowe Netherlands

Crowe Hrvatska d.o.o.

Crowe Dr. A.M. Hegazy & Co.

Crowe Frankfurt

Crowe GE LLC
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Crowe Horwath Mozambique

Crowe Horwath Olgu Bagimsiz Denetim ve YMM A.S.

Crowe Professional Auditors LV (Iraq)

Crowe Horwath Tax and Accounting d.o.o. 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 Partner Revisjon AS

Crowe Peak B.V.

Crowe Professional Auditors LV (Lebanon)

Crowe CRS Russaudit LLC

Crowe RS doo

Crowe RS Advisory doo

ACC Crowe Audex

Crowe Servicios de Auditoria SLP

Crowe SG Ltd

Crowe Slovenija d.o.o.

Crowe SOT advisory, audit & tax GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-

gesellschaft

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 Sweden

Crowe TAC

Crowe Tanzania

Crowe TG Icaaf Sarl 

Crowe Tonnerviks Revision AB

Crowe Treuhand AG

Crowe Troy Bagimsiz Denetim Smmm Ltd Sti.

Crowe Turkey

Crowe UK LLP

Crowe Valente

Crowe Västerås AB

Crowe Veritas

Crowe Winelands (Pty) Ltd.

Crowe Zimbabwe

Curator and Horwath AG

Curator Revision AG

Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Crowe Horwath Elron Oy

FC Advisory S.A.

Fiduo S.A.

GMCP Servicios Juridicos y Financieros

Horwath & Associados, SROC, Lda.

Horwath ACF

Crowe Al Muhanna & Co.

Crowe JV - Consultoria Fiscal e de Gestão, Lda.

Horwath Malta

Horwath Maroc Audit

Ibrahim Yaseen & Partners Co. - Professional 

Auditors

Inter Africaine d’Audit et d’Expertise (IAE-SARL)

Inter-Audit Crowe LLC

Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Kindberg Revision AB

Larssen Capital LLC

Larssen Capital LLC

Larssen CS LLC

Max Consulting Group (MCG)
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Mert 1 YMM ve Bağimsiz Denetim A.S.

Nyström & Partners Revision KB

Okalla Ahanda & Associes

Ovadia Pick Kriheli And Co.

RWT Crowe GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft

S&A Tax & Audit SA

Sydrevisioner Aktiebolag

Sydrevisioner Vast AB

Tonnerviks Horwath Revision Skane AB

UAB Crowe LT

Uniconseil

Valente Associati Studio Legale Tributario GEB Partners

Vanas & Partners

Vidi Revisjon AS
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