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Шановні клієнти та партнери! 

 

Головною метою Crowe Horwath AC Ukraine як члена 

міжнародної мережі Crowe Horwath International  є 

розвиток та підтримка глобальної мережі професійних 

компаній, які працюють разом для задоволення потреб 

національних та багатонаціональних компаній у сфері 

аудиту, податків, консалтингу та ризиків. 

Найважливішим принципом, яким ми керуємся  у своїй 

роботі, є надання високоякісних послуг нашим клієнтам.  

Наша мережа посідає 8 місце серед найбільших світових 

мереж  з надання професійних послуг. Ми розуміємо 

нашу відповідальність щодо якості наданих послуг перед  

клієнтом та відповідність їх міжнародним стандартам. 

Надання бездоганних професійних послуг підвищує довіру до прозорості фінансової 

звітності та зміцнює впевненість клієнтів  до нашого незалежного аудиту. 

Звіт з прозорості Crowe Horwath AC Ukraine демонструє нашим клієнтам та 

партнерам відданість нашій справі, дотримання стандартів якості аудиту та підтримку 

цінностей мережі. 

У звіті Ви зможете знайти: 

- Інформацію щодо організаційно-правової та корпоративної структур Компанії 

- Фінансові результати Компанії за 2017 рік 

- Детальну інформацію щодо стандартів якості Crowe Horwath AC Ukraine 

- Головні події 2017 року: досягнення, освітні проекти, благодійність, тімбілдінги. 

Для нашої Компанії дуже важливо, щоб кожен клієнт, кожна компанія, яка співпрацює 

з нами, отримувала високоякісні послуги за світовими стандартами від найкращих 

професіоналів з бездоганною репутацією та цінностями. 

 

З найкращими побажаннями, 

CEO Crowe Horwath AC Ukraine 

Володимир Козленко 
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Головні події 2017 року 

Crowe Horwath AC Ukraine здійснює свою діяльність в Україні з 2016 року. За цей час 

Компанія здобула нового досвіду та закріпила свої позиції на ринку. Саме 2017 рік 

став для Компанії роком відкриттів та зрушень. 

 

 

Професійні події 

 Компанію Crowe Horwath 
AC Ukraine включено до 
Реєстру аудиторських 
компаній, які мають право 
на проведення 
аудиторських перевірок 
банків 

 Включено до Реєстру 
аудиторських фірм, які 
можуть проводити 
аудиторські перевірки 
фінансових установ 

 Відкриття нових практик  
- Практика з аудиту 

банків та фінансових 
установ 

- Практика з оцінки 
майнових та 
немайнових прав 

- Навчальний центр 

 Міжнародний круглий стіл 
«Україна приєднується до 
плану боротьби з відходом 
від податків БЕПС: 
виклики і рішення для 
платника податків. 
Розвитку в Україні, ЄС та в 
світі» 

 Міжнародна конференція 
«Україна антиофшорна: 
візія держави та бізнесу»  

 Міжнародна конференція 
«Трансфертне 
ціноутворення в Україні. 
Гра на випередження» 

 Практичний семінар «Звіт 
з ТЦУ. Здати та забути» 
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Соціальні та благодійні проекти 

 Підтримка проекту організації 
ВБО «Даун Синдром» Lots of 
Socks 

 Участь у благодійному турнірі з 
боулінгу «Кубок відкритих 
сердець» ВБО «Даун Синдром» 

 Участь у благодійному марафоні 
Color run 

 

Навчання професійних спеціалістів 

 Щотижневі вебінари для 
працівників з актуальних питань 
у сфері податкового права 

 Участь  провідних спеціалістів 
компанії у семінарах та тренінгах 
з питань аудиту 

 Підвищення кваліфікації 
аудиторів 

Корпоративна культура 

 Підкорення колективом Компанії 
найвищої точки України – гори 
Говерли 

 Участь у квесті, спрямованому 
на виховання лідерських якостей 
«На захід від Місісіпі» 

 Проведення святкового заходу 
«Таємний Миколайчик» 

 Гала-корпоратив року «Оскар 
Crowe Horwath AC Ukraine - 
2017» 
 

Законотворча діяльність 

 Участь у складі робочої групи 
партнера Компанії Ольги 
Богданової з підготовки Закону 
України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську 
діяльність» 

 Участь у складі робочої групи 
партнера Компанії Тетяни 
Шевцової з підготовки проекту 
Закону України «Про внесення 
змін у Податковий кодекс 
України стосовно податку на 
виведений капітал» 
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Організаційно-правова та корпоративна структури 

Crowe Horwath AC Ukraine (Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Хорват 

ЕЙСІ Україна») зареєстрована 16 травня 2016 року, за адресою - 04070, Україна, м. 

Київ, вул. Спаська, 37. Засновниками компанії є фізичні особи, 70% корпоративних 

прав належать сертифікованим аудиторам. Генеральним директором Crowe Horwath 

AC Ukraine є Козленко Володимир Григорович. Компанія спеціалізується у наданні 

аудиторських, бухгалтерських, консультаційних, консалтингових та юридичних послуг. 

Компанія Crowe Horwath AC Ukraine є членом міжнародної мережі Crowe Horwath 

International (укладено Amended and Restated By-Laws and Agreement of Association of 

Crowe Horwath International Association (a Verein formed pursuant to the laws of the 

Confederation of Switzerland) 08.08.2016 року). 

Crowe Horwath International – посідає 8 місце серед найбільших світових мереж з 

надання професійних послуг (аудиторських, консалтингових, консультаційних та 

інших).  Мережа представлена у 130 країнах світу 200 незалежними компаніями.  

Інформацію щодо складу та діяльності Crowe Horwath International викладено на 

офіційному сайті компанії - www.crowehorwath.net.  

Партнери Crowe Horwath AC Ukraine 

 

 

 

Володимир Козленко 
Керуючий партнер 
(Генеральний директор) 

Тетяна Шевцова 
Партнер,  
Директор по аудиту  

Ольга Богданова 
Партнер, Аудит та 
бухгалтерській облік 

Оксана Зайцева 

Партнер, Аудит 

Дмитро Михайленко 
Партнер, Податкові та 
юридичні послуги 

Леонід Карпов 
Партнер, Податкові та 
юридичні послуги 

Ігор Цехмистренко 
Партнер, Аудит  

Оксана Набоченко 
Партнер, Аудит 
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Корпоративна структура Crowe Horwath AC Ukraine 

 

 

Загальні Збори партнерів Crowe Horwath AC Ukraine є вищим органом управління, які  

відповідають за фінансову, комерційну та репутаційну складову діяльності Компанії в 

Україні. Загальні збори здійснюють контроль за операційною та фінансовою 

діяльністю Компанії відповідно до українських та міжнародних стандартів професійної 

діяльності.  
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Правова структура мережі 

Crowe Horwath International комерційно 

організована Асоціація у відповідності 

до законодавства Швейцарії, яка не є 

практикуючою юридичною особою та 

не надає професійні послуги 

самостійно. Crowe Horwath International 

повністю належить її фірмам-членам. 

Crowe Horwath International працює 

через 100% дочірню компанію, 

зареєстровану у відповідності із 

законами Штату Нью Йорк у США, де 

знаходиться штаб-квартира. Crowe 

Horwath International вважається 

«мережою» як це визначено Кодексом 

етики Ради з міжнародних стандартів 

етики бухгалтерського обліку (IESBA) 

та на підставі членства у Форумі Фірм. 

 

 

 

Мережеве управління 

Рада директорів (Правління) несе 

відповідальність за управління  Crowe 

Horwath International. Правлінню 

доручений нагляд за діяльністю 

мережі, включаючи визначення 

стратегії та загальної політики. Рада 

складається з окремих осіб, що 

представляють фірми-члени з Crowe 

Horwath International, окрім виконавчого 

директора – ця посада виборна.  

Комітет з управління діє відповідно до 

обов'язків та повноважень, які 

делегуються йому Радою і контролює 

щоденне управління діяльністю 

мережі. Він складається з головного 

виконавчого директора, головного 

операційного директора, регіональних 

керівників мережі, міжнародним 

директором з бухгалтерського обліку та 

аудиту та міжнародним директором з 

податків. 
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Фінансові результати 
Crowre Horwah AC Ukraine, тис. грн.

Фінансові результати  

Підтримуючи цінності мережі Crowe Horwath International наша Компанія 

робить великий акцент на якість наданих послуг. Співпраця з нами – це 

запорука надійності та впевненості у кваліфікації професійних працівників 

Компанії та якості виконаних робіт.  

 

Фінансові показники Crowe Horwath AC Ukraine за 2017 рік: 
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35,0%

8,0%

5,3%

35,4%

Обов`язковий аудит фінансової 
звітності 

Ініціативний аудит фінансової 
звітності 

Супутні послуги, завдання з 
виконання погоджених процедур 

Інші аудиторські послуги

Ведення бухгалтерського обліку 

Консультаційні послуги, податковий 
консалтинг
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Надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, детальний розгляд: 

 

 

 

 

90,4%

3,2%

3,2%

3,2%

Структура аудиторських завдань з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності за видами діяльності клієнтів

Фінансові установи Виробництво Торгівля Видобування

НКЦПФР
13%

НАЦКОМФІНПОСЛУГ
87%

Структура аудиторських завдань з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності за адресатами (регуляторними органами)

НКЦПФР НАЦКОМФІНПОСЛУГ
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В Компанії працює біля 100 співробітників з них 8 партнерів, 15 керуючих 

менеджерів, 30 сертифікованих аудиторів, які кожен рік проходять підвищення 

кваліфікації, та отримують сертифікати міжнародного зразку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

біля 100 
працівників

8 партнерів

15 керуючих 
менеджерів

30 
сертифікованих 
аудиторів
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Система контролю якості 

Загальна інформація про систему забезпечення якості аудиторських послуг 
Компанії 

 

Компанія усвідомлює свою соціальну 
відповідальність перед широким колом 
користувачів своїх послуг. До 
користувачів послуг ми відносимо як 
наших безпосередніх клієнтів, що 
отримують аудиторські та супутні 
послуги, так і інвесторів, регуляторів, 
експертів та інших зацікавлених сторін, 
які використовують для своїх потреб 
фінансову інформацію наших клієнтів. 

Якість передбачає для нас дотримання 
Компанією в ході надання аудиторських 
послуг вимог законодавства, професійних 
стандартів, вимог Кодексу етики 
професійних бухгалтерів (Кодекс етики), що 
прийнятий Радою з Міжнародних стандартів 
етики для бухгалтерів. Зокрема, це поняття 
охоплює прагнення до чесності та вжиття 
заходів для уникнення обставин і поведінки, 
які можуть поставити під сумнів 
об’єктивність Компанії або її персоналу 

 

 

Належна якість аудиторських послуг забезпечується через функціонування 
запровадженої внутрішньої системи контролю якості, яка дозволила б Компанії 
досягти своєї мети – якісного надання професійних послуг та надала б їй достатню 
впевненість у тому, що: 

 

 

 Сама Компанія та її персонал 
діють відповідно до професійних 
стандартів, законодавчих і 
нормативних вимог, внутрішніх 
інструкцій 

 Звіти, які видаються Компанією 
за результатами надання 
професійних послуг, 
відповідають обставинам. 
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Система контролю якості включає наступні елементи, передбачені Міжнародним 
стандартом контролю якості 1: 

 відповідальність керівництва за 

якість в компанії; 

 відповідні етичні вимоги; 

 прийняття і продовження стосунків з 

клієнтами і конкретних завдань; 

 людські ресурси; 

 виконання завдання; 

 моніторинг. 

Для наведених елементів внутрішніми 
нормативами Компанії встановлені 
відповідні політики і процедури, 
спрямовані на досягнення поставленої 
мети. 

Належність до глобальної мережі 
аудиторських фірм Crowe Horwath 
International покладає на нашу Компанію 
додаткову відповідальність та надає їй 

додаткові можливості для дотримання 
вимог до якості надання аудиторських 
послуг, встановлених як національним 
законодавством України, так і 
міжнародними стандартами. Це 
проявляється через методологічну 
підтримку, взаємне консультування та 
проведення моніторингових перевірок 
діяльності Компанії з боку мережі.  
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Інформація про функціонування елементів системи контролю якості 

Відповідальність керівництва за якість 
в Компанії забезпечується через 
розподіл обов’язків та встановлення 
відповідальності за функціонування 
системи. Призначена особа, 
відповідальна за функціонування 
системи контролю якості, до 
повноважень якої належить, зокрема, 
огляд якості виконання аудиторських 
завдань. Такий огляд проводиться до 
видачі клієнтам аудиторських звітів. 

Дотримання відповідних етичних вимог 
передбачає підбір Компанією для 
виконання завдання відповідного 
персоналу, отримання від нього 
належних тверджень, контроль дій 
працівників в тому контексті, який 
забезпечує дотримання чесності, 

об’єктивності, професійної 
компетентності та належної 
ретельності, конфіденційності та 
професійної поведінки.  

Незалежність Компанії та її персоналу 
від клієнтів та їх посадових осіб є 
умовою прийняття і виконання завдань 
з надання впевненості. Дотримання цієї 
умови забезпечується: 

 обмеженнями щодо частки одного 
клієнта в доходах Компанії,  

 обмеженнями найму працівників 
клієнтів,  

 ротацією та отриманням запевнень 
працівників щодо дотримання 
встановлених Компанією політик 
незалежності. 

 

Внутрішні норми Компанії передбачають обов’язковість ротації партнера та інших 
працівників, які приймають ключові рішення або судження з важливих питань, в 
завданнях з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Така заміна є обов’язковою у 
разі залучення особи до надання послуг відповідному клієнту протягом семи років 
поспіль. Перерва у виконанні завдання проводиться на строк не менший ніж три 
роки.  

 

Прийняття нових клієнтів Компанією, крім оцінки своєї незалежності від клієнта та 
незалежності свого персоналу, супроводжується оцінкою чесності нового або діючого 
клієнта та наявності ресурсів для виконання аудиторського завдання, в тому числі 
достатності компетенції та можливості отримання доступу до консультацій та 
експертиз, необхідних для якісного виконання завдання. 
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Зважаючи на те, що Компанія надає 
професійні послуги, вона постійно 
спрямовує ресурси на залучення, 
навчання та контроль рівня знань свого 
персоналу. Працівники заохочуються до 
отримання нових компетенцій у сферах, 
пов’язаних з професійною діяльністю.  

Безперервне навчання аудиторів та 
іншого персоналу, залученого до 
надання аудиторських послуг 
здійснюється через семінари і тренінги, 
які проводять досвідчені працівники 
Компанії та провідні фахівці і тренінгові 
центри, які працюють на договірних 
засадах. Компанія регулярно направляє 
своїх працівників на семінари і курси, 
що проводяться професійними 
організаціями. Сфера навчання 
охоплює знання з питань: 

 професійних стандартів,  

 стандартів фінансової звітності,  

 практики надання послуг,  

 нормативного регулювання 
господарської діяльності, 

 міжнародного права, 

 автоматизації процесів обліку та 
аудиту. 

 

 

 

 

Для виконання завдань в Компанії 
створена і постійно вдосконалюється 
система внутрішніх нормативів, які 
встановлюють порядок виконання 
різних видів аудиторських і супутніх 
завдань. Опрацьовуються нові методи 
роботи, в тому числі з використанням 
професійного програмного 
забезпечення, прийнятого за основу 
мережею аудиторських фірм Crowe 
Horwath International та іншими 
міжнародними аудиторськими групами. 
Дотримання персоналом професійних 
стандартів та внутрішніх нормативів в 
ході виконання завдань перевіряє 
особа, на яку покладена 
відповідальність за функціонування 
системи контролю якості, або інша 
компетентна особа, яка не залучалася 
до виконання цих завдань. 

Актуальність системи контролю якості 
забезпечується через регулярний 
моніторинг відповідності Компанії та 
виконаних нею аудиторських завдань 
вимогам законодавства, професійних 
стандартів, Кодексу етики та дієвості 
встановлених внутрішніх нормативів. 
Такий контроль здійснюється як 
керівництвом Компанії щодо осіб та 
служб, задіяних у процедурах 
внутрішнього контролю якості, так і у 
взаємному контролі партнерами у 
різних завданнях роботи своїх колег.  
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Ефективність системи контролю якості аудиторських послуг 

Керівництво Компанії вважає, що запроваджена ним система контролю якості 
аудиторських послуг є ефективною і забезпечує відповідність наданих 
клієнтам послуг вимогам законодавства України та професійних стандартів.  

Компанія у 2017 році пройшла зовнішню перевірку функціонування 
запровадженої нею системи контролю якості аудиторських послуг. За 
результатами перевірки Аудиторська палата України видала Компанії чинне 
до 31.12.2022 р. Свідоцтво №0742, про відповідність системи контролю 
якості, яке підтверджує, що створена Компанією система відповідає 
стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів та законодавчим і 
нормативним вимогам, що регулюють аудиторську діяльність.  
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 Cтандарти членства 

 

Міжнародні стандарти для 

членів Crowe Horwath 

International 

 

Бачення Crowe Horwath International 
полягає у створенні глобальної 
мережі фірм, що охоплює загальний 
бренд, який визнаний 
національними та міжнародними 
організаціями, яким необхідні 
аудиторські, податкові та 
консультаційні послуги. 
 

Наявність впливових фірм на 
впливових ринках є критичним 
фактором успіху в досягненні 
нашого бачення. Це 
беззаперечно означає, що 
фірми-члени повинні виділяти 
ресурси і надавати своєчасний 
і якісний сервіс для 
міжнародного бізнесу. 
Очікується, що фірми повинні 
інвестувати в майбутнє для 
зростання, надійності 
стандартів якості, і методології 
для створення профілю Crowe 
Horwath International в своїх 
юрисдикції. 
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Стандарти обслуговування клієнтів 

Члени Crowe Horwath International прагнуть забезпечити винятковий та послідовний 

досвід обслуговування клієнтів. Наші стандарти обслуговування клієнтів: 
 

Стандарти незалежності 

Компанії-учасники Crowe Horwath International повинні мати лінію поведінки і 

методологію які дозволяють їм виконувати аудиторські послуги відповідно до 

належної національної етики і незалежних стандартів. Фірми-члени повинні мати 

стандарти і методологію для проведення транснаціональних аудиторських перевірок, 

які відповідають, національним, міжнародним стандартам, та вимогам Кодексу етики 

професійних бухгалтерів, що прийняті Радою з Міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів. 

Окремі фірми-члени Crowe Horwath International повинні бути незалежними від 

аудиту клієнтів інших фірм-членів. 

Crowe Horwath International надає підтримку компаніям-членам при дотриманні 

положень незалежності міжнародного Кодексу. 

 

  

Ми доставляємо 

Надання того, що ми 

обіцяємо і рішення 

виникаючих питань - 

вчасно, по бюджету і з 

високою якістю. 

Ми співпрацюємо 

 

Ми розуміємо 
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Членство в Форумі Фірм  
 
 

 
 
Crowe Horwath International 
є повноправним членом 
Форуму фірм. Форум фірм - 
це об'єднання мереж 
міжнародних 
бухгалтерських фірм, які 
здійснюють 
транснаціональні аудити. 
Мета Форуму - просувати 
послідовні і високоякісні 
стандарти практики 
фінансової звітності та 
аудиту в усьому світі. Як 
член Crowe Horwath 
International зобов'язана 
впроваджувати і проводити 
нагляд, щодо дотримання 
стандартів контролю якості, 
підготовлені Форумом. 
Мережа готує щорічну 
декларацію про те, що 
фірми-члени дотримуються 
стандартів Форуму. 
 
Комітет транснаціональних 
аудиторів Міжнародної 
федерації бухгалтерів 
регулює Форум фірм. 
Міжнародний директор з 
бухгалтерського обліку та 
аудиту Crowe Horwath 
International є обраним 
членом Комітету. 
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Навчання та розвиток 

Партнери Компанії постійно приймають участь у різноманітних заходах в Україні та 

за кордоном у якості лекторів, тренерів і професіоналів у сфері аудиту, податків, 

консалтингу та ін. Беруть участь у законотворчій діяльності країни. Є ініціаторами 

законопроектів. 

Для навчання та розвитку професійних якостей спеціалістів Компанії на постійній 

основі проводяться навчальні заходи:  

 Щотижневі вебінари за участю 

партнерів компанії з оглядом 

новин законодавства та 

стандартів аудиту 

 Міжнародні вебінари за участю 

спеціалістів мережі у різних 

галузях  

 Семінари/круглі столи 

організовані спільно з Торгово-

промисловою палатою України  

 Міжнародні конференції за 

участю представників влади, 

спеціалістів Crowe Horwath 

International та Crowe Horwath 

AC Ukraine 

 Видавництво професійних 

видань з роз’яснювальним 

матеріалом у сфері аудиту, 

податків, міжнародної торгівлі, 

ТЦУ та ін. 

 

Окрім цього співпрацівники Компанії мають доступ до навчальних матеріалів Crowe 

Horwath International.  

Професійні працівники Компанії постійно підвищують свою кваліфікацію та 

сертифікуються в міжнародних організаціях. 
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www.crowehorwath.net/ua/croweacu 
 

Контактна інформація 
 
04070 Київ, Україна 
вул. Спаська, 37 
Тел: +38 044 391 3003 
office@crowehorwath.com.ua 
 
 

Про нас 
 
Crowe Horwath AC Ukraine, член міжнародної 
аудиторської мережі Crowe Horwath International - 
8-ма за величиною глобальна аудиторська мережа 
світу, яка складається з 200 незалежних 
аудиторських та консультаційних фірм у 130 
країнах світу з 764 офісами. Наша Компанія є 
представником мережі з бездоганною репутацією, 
яка демонструє найвищі стандарти якості роботи та 
надання високопрофесійних послуг. 

mailto:office@crowehorwath.com.ua

