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Звернення керуючої партнерки

Шановні друзі!
Дозвольте розпочати вступне слово 
нашого щорічного звіту про прозорість 
зі слів підтримки всім українцям та не-

осяжну віру в нашу Україну та нашу Перемогу. 
Незважаючи на те, що у цьому звіті ми публіку-
ємо інформацію за рік, що минув, я не можу не 
звернути увагу всіх читачів до ситуації в Україні 
– до війни проти України, проти українського 
народу. Наша країна стикнулася з викликом, 
який неможливо уявити у 21 сторіччі, у центрі 
Європи, у сучасному Світі, коли країна агресор 
24 лютого 2022 року розпочала повномасш-
табну криваву війну проти українців. Але сила 
українського народу – в єдності, і завдання, яке 
всі ми перед собою ставимо, – це побороти за-
гарбника, бо ми українці, – вільні, люди вільної 
держави! Всі наші сили зараз направлені саме 
на це. Переді мною, як перед керівницею бізне-
су, стоїть завдання збереження Компанії, наших 
працівників задля підтримки економіки та роз-
витку нашої країни. Вся наша команда робить 
усе, щоб наблизити перемогу нашої країни над 
загарбником якнайшвидше! 

З вірою у майбутнє, з вірою в Україну!

2021 рік для AC Crowe Ukraine був ювілейним – ми відзначили 5-ту річницю Компанії. Підби-
ли підсумки наших досягнень, прагнень, сподівань, намітили цілі на майбутнє. Я з впевнені-
стю можу сказати, що ми досягли стратегічних цілей, які ставили перед собою на ці 5 років, 
нам є чим пишатися, але попереду дуже багато роботи, не лише для розвитку Компанії, але і 
всієї нашої країни.
 
Виклики, які були перед нами за ці 5 років, нас лише загартовували, зробили сильнішими та 
спонукали до досягнення нових вершин. Перш за все, я хочу відзначити високий професіо-
налізм команди AC Crowe Ukraine, який відповідає високим стандартам роботи та цінностям 
Мережі Crowe Global. Завдяки цьому, ми змогли створити якісне сервісне обслуговування 
для наших клієнтів, збільшити команду, створити комфортні умови співпраці з нашими парт-
нерами з усього Світу, налагодити стосунки з органами влади та громадськими організація-
ми. Стати авторитетним радником з бізнесу для багатьох відомих компаній як в Україні, так 
і за кордоном. 5 років – це лише початок великого шляху, який, я впевнена, разом з  нашою 
командою ми пройдемо гідно. 

Звернення керуючої партнерки

Олена Потопальська
Генеральна директорка/Керуюча партнерка

AC Crowe Ukraine

20 травня 2022 року

Весь минулий рік ми працювали над створенням нової концепції нашого бізнесу та страте-
гічним баченням Компанії щодо її позицій у світовому бізнес-середовищі. Над тим, що треба 
зробити, щоб задовольняти потреби наших клієнтів – якісно, сучасно та з оглядом на швид-
коплинність навколишнього середовища, бути  «на хвилі» змін, бути мобільними, та як прока-
чувати «скіли» професійного штату працівників за новими методиками навчання та розвитку. 

Наша головна мета -  створення зразкової української професійної компанії зі стандартами 
якості та цінностями великих авторитетних міжнародних компаній, яка стане повноцінним 
гравцем на світовій арені консалтингового бізнесу. Українські традиції, відданість праці, про-
фесіоналізм, сучасний погляд на ситуацію – все це повинно стати фундаментом для побудови 
нового бізнес – сприйняття української професійної сталої компанії у Світі. 

Ми постійно працюємо з колегами з мережі Crowe Global щодо спільних проєктів для клієнтів, 
навчання працівників, обміном знаннями та  побудови нового погляду на майбутній розвиток 
професії.   

Наша Компанія багато уваги приділяє сталому розвитку, зосереджується на цьому, імплемен-
тує Глобальні цілі ООН у діяльність Компанії та її відповідальність перед суспільством. Ми 
зосереджуємося на добробуті наших працівників – це наша головна цінність. Кожен праців-
ник – є частиною великої родини #CroweFamily.

Цей звіт є відображенням нашої кропіткої праці, високих стандартів якості аудиту, цінностей 
Crowe Global та роботи професійної команди.

Попри всі випробування, що випали на долю нашої країни, ми, українці, ніколи не здаємося. 
Я впевнена, що ми примножимо наші досягнення у 2022 році, будемо надійним партнером 
для наших клієнтів, створимо нові бізнес-умови, які дадуть можливість розвиватися україн-
ському бізнесу задля розвитку всієї України та відкривати нові горизонти!
Слава Україні!
 

Звіт про прозорість AC Crowe Ukraine 2021 було складено відповідно до вимог статті 37 
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 
№ 2258-VIII. Звіт охоплює календарний рік, що закінчився 31 грудня 2021 року та розкри-
ває інформацію про фінансові показники, про нашу внутрішню систему контролю якості, 
ключові принципи діяльності, політики та внутрішні процедури.



6 7Звіт про прозорість AC Crowe Ukraine 2021 Звіт про прозорість AC Crowe Ukraine 2021 

Про компанію

AC Crowe Ukraine (Товариство з обмеженою 
відповідальністю Аудиторська компанія
«Кроу Україна», ЄДРПОУ 33833362) працює 
на ринку України з травня 2016 року, 
зареєстрована за адресою: 

04210, Україна, м. Київ, 
Оболонська набережна, 33. 

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності 3681. 

Компанія має дві філії у містах 
Одеса та Харків.

Засновники компанії:

70%
30%

100% корпоративних прав 
належать фізичним особам, які є 
сертифікованими аудиторами

Карпову
Леоніду Миколайовичу

Потопальській 
Олені Вікторівні

Інформацію щодо складу та діяльності Crowe Global викладено на офіційному сайті -
www.crowe.com

Компанія AC Crowe Ukraine є членом 
міжнародної мережі Crowe Global 
(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).

Пов’язаними особами 
ТОВ АК «Кроу Україна» є: 

ТОВ «Кроу Еккаунтінг Україна» 
ТОВ «Кроу ЕЙВІАР» 

Crowe Global 
серед найбільших світових 
мереж з надання професійних 
послуг (аудиторських, 
консалтингових, консультаційних 
та інших)

9 
місце

Керуючою партнеркою AC Crowe Ukraine є 
Потопальська Олена Вікторівна. 

Компанія спеціалізується у наданні 
аудиторських, бухгалтерських, консульта-
ційних та консалтингових послуг.

Мережа 
представлена у 

країнах світу
та має

офіси

145
794

З 11 березня 2022 року Crowe Global було прийнято рішення щодо виключення з мережі 
представників російської федерації та республіки білорусь у зв’язку з агресією російської 
федерації на території України. 
(https://www.crowe.com/global/news/crowe-global-statement-on-conflict-in-ukraine)

Корпоративна структура AC Crowe Ukraine

Загальні збори AC Crowe Ukraine є вищим органом управління, який  відповідає за розроб-
ку та впровадження фінансової, комерційної та маркетингової стратегії Компанії. Загальні 
збори здійснюють контроль за операційною та фінансовою діяльністю Компанії відповідно 
до українських та міжнародних стандартів професійної діяльності. 

Виконавчим органом Товариства є одноосібний виконавчий орган в особі генерального 
директора, який обраний Загальними зборами.

Загальні збори

Рада директорів

Потопальська Олена
Циганок Юрій 

Департамент 
контролю якості 
аудиторських послуг

Департамент 
маркетингу

Департамент по 
роботі з клієнтами

Фінансовий 
департамент

Адміністративний 
департамент

Філія м. Харків

Філія м. Одеса

Департамент з 
аудиту суб’єктів 
господарювання

Департамент з аудиту 
фінансових установ

Департамент податків 

Департамент 
консалтингу

Юридичний 
департамент

ТОВ «Кроу Еккаунтінг 
Україна»

ТОВ «Кроу ЕйВіАр»

Самусєва Ольга 
Гавриш Віталій Карпов Леонід

В Компанії створена Рада директорів AC Crowe Ukraine, 
яка здійснює виконання стратегії розвитку Компанії та 
операційне управління.

http://www.crowe.com
https://www.crowe.com/global/news/crowe-global-statement-on-conflict-in-ukraine
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Сервісна панель

Міжнародне оподаткування
 
Трансфертне ціноутворення

Оподаткування експатів

Податковий консалтинг 

Е – декларування

Податки Консалтинг

Злиття та поглинання
Due Diligence
Огляди IT-сумісності
Бізнес структурування 
Форензік 
Ризики 
Антикорупційний аудит

Сервіси AC Crowe Ukraine та сервісних компаній Crowe AVR та Crowe Accounting 
Ukraine оптимізовані у відповідності з умовами розвитку ринку, щоб максимально
задовольнити потреби наших клієнтів та допомогти їм у будь-якій бізнес ситуації.

Crowe AVR, Ukraine Crowe Accounting Ukraine

Оцінка  майна та майнових прав

Оцінка бізнесу, цілісних майнових комп-
лексів,  цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів

Оцінка об’єктів інтелектуальної 
власності

Судові експертизи

Рецензування звітів професійних 
оцінювачів 

Аналіз фінансових показників та прогнозні 
дані

Послуги з оцінки заставного майна

Послуги з ведення бухгалтерського
обліку  та складання звітності

Підготовка та супроводження перевірок

Послуги з кадрового обліку 

Облік заробітної плати

Консультації з бухгалтерського обліку та 
застосування МСФЗ

Контроль за веденням обліку

Консультування з автоматизації
бухгалтерського обліку

Розробка облікових політик, 
регламентів, положень та їх впровадження 
на підприємствах усіх рівнів

Оцінка Бухгалтерський 
облік

Аудит, огляд і  підготовка  
фінансової  інформації

Узгоджені процедури

Прогнози і  перспективні оцінки

Підготовка звітів з метою 
дотримання вимог ринку 
капіталу

Трансформування звітності 
IFRS, GAAP

Аудит

Консультаційний 
центр

Система контролю якості аудиторських послуг AC Crowe Ukraine

Усвідомлюючи суспільну значимість професії аудитора і його відповідальність перед широ-
ким колом користувачів фінансової інформації, Компанія прагне надавати своїм клієнтам 
професійні послуги найвищої якості.  До користувачів послуг ми відносимо як наших безпо-
середніх клієнтів, що отримують аудиторські та супутні послуги, так і інвесторів, регуляторів, 
експертів та інших зацікавлених сторін, які використовують фінансову інформацію наших 
клієнтів для своїх цілей.

Належна якість аудиторських послуг забезпечується завдяки запровадженій 
Компанією внутрішній системі контролю якості, яка відповідає вимогам 
Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1) та надає обґрунтовану 
впевненість у тому, що:

 Компанія та її працівники дотримуються вимог професійних стандартів і 
           застосовних законодавчих та нормативних вимог;
 Звіти, надані Компанією за результатами надання аудиторських послуг, 
           є відповідними за конкретних обставин. 

Дотримуючись вимог чинного МСКЯ 1, Компанія заздалегідь готується до запровадження но-
вих стандартів управління якістю аудиторських послуг (МСМЯ 1, МСМЯ 2, МСА 220 (перегля-
нутого)), які стануть обов’язковими для застосування з 15 грудня 2022 року. 

Система контролю якості та її елементи

Побудована в Компанії система контролю якості включає наступні елементи, які передбачені 
МСКЯ 1:

відповідальність керівництва за якість у Компанії;
відповідні етичні вимоги;
прийняття і продовження стосунків з клієнтами та конкретних завдань;
людські ресурси;
виконання завдання;
моніторинг. 

Для кожного із наведених елементів внутрішніми регламентами Компанії встановлені від-
повідні політики та процедури, спрямовані на досягнення поставленої мети – високої якості 
надання аудиторських послуг.
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Відповідальність керівництва 

Відповідальність керівництва за якість в AC Crowe Ukraine забезпечується через розподіл 
обов’язків та встановлення відповідальності за функціонування системи контролю якості. 

Найвищі повноваження та відповідальність за організацію, впровадження та ефективне 
функціонування системи несе генеральний директор, який:

 ● відповідає за функціонування елементу «моніторинг» системи контролю якості: 
здійснює організацію регулярного виконання моніторингу функціонування системи контролю 
якості, належний розгляд результатів такого моніторингу та належну реакцію на отримані 
результати;
 ● призначає з числа кваліфікованого персоналу особу (контролера), відповідальну за 
функціонування системи контролю якості, до повноважень якої належить, зокрема, огляд 
якості виконання аудиторських завдань.

Система контролю якості аудиторських послуг AC Crowe Ukraine

рівень якості професійних послуг, передбачає підбір Компанією для виконання завдання 
відповідного персоналу, отримання від нього належних тверджень, контроль дій працівників, 
який забезпечується дотриманням чесності, об’єктивності, професійної компетентності та 
належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. 

Розроблені в Компанії регламенти та процедури забезпечують достатню впевненість, що без-
посередньо Компанія та її персонал дотримаються етичних принципів, включно із вимогами 
незалежності.

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 та тривалості надання  
 послуг, 
     ● дотриманням обмежень до надання послуг, які не пов’язані з обов’язковим аудитом,
     ● обмеженнями найму працівників клієнтів, 
     ● ротацією та отриманням запевнень працівників щодо дотримання встановлених   
 Компанією політик незалежності. 

Професійна етика

Етична поведінка забезпечується не-
ухильним дотриманням вимог Міжна-
родного кодексу етики професійних 
бухгалтерів (включаючи Міжнародні 
стандарти незалежності), виданого 
Радою з Міжнародних стандартів етики 
для бухгалтерів (РМСЕБ).

Дотримання відповідних етичних вимог, 
яке покликано забезпечити найвищий

вання системи контролю якості, або інша 
компетентна особа, яка не залучалася до 
виконання цих завдань.

Моніторинг

У Компанії запроваджено щорічний 
внутрішній моніторинг системи контролю 
якості, який проводиться під керівництвом 
генерального директора на підставі 
внутрішнього положення і програм 
моніторингу. Такий моніторинг передбачає 
перевірку функціонування системи 
контрою якості в цілому і за елементами, а 
також вибіркове інспектування виконаних 
завдань — принаймні по одному завданню 
від кожного ключового партнера з аудиту 
кожні 3 роки. Пріоритетними для перевірки 
є завдання з аудиту фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний 
інтерес. 

Прийняття і продовження стосунків

Прийняття Компанією нових клієнтів або 
продовження стосунків з клієнтами, крім 
оцінки своєї незалежності від клієнта та 
незалежності свого персоналу, супроводжу-
ється оцінкою чесності нового або діючого 
клієнта та наявності ресурсів для виконання 
аудиторського завдання, в тому числі до-
статності компетенції та можливості отри-
мання доступу до консультацій та експертиз, 
необхідних для якісного виконання завдан-
ня.

Людські ресурси

Зважаючи на високі професійні та етичні 
вимоги до надання професійних послуг, 
Компанія постійно спрямовує ресурси на 
залучення, навчання та контроль рівня 
знань свого персоналу у сферах, пов’язаних 
з прийняттям і виконанням завдань.  Пра-
цівники заохочуються до отримання нових 
компетенцій у сферах, пов’язаних з профе-
сійною діяльністю. Детальніше про політи-
ки компанії щодо цього елементу системи 
контролю якості ідеться у розділах «Безпе-
рервне навчання та атестація персоналу» та 
«Принципи оплати праці та політики ротації 
партнерів і аудиторів».

Виконання завдання

Для виконання завдань в Компанії ство-
рена і постійно вдосконалюється система 
внутрішніх регламентів, які встановлюють 
порядок виконання різних видів аудитор-
ських і супутніх завдань. Опрацьовуються 
нові методи роботи, в тому числі з викорис-
танням професійного програмного забез-
печення, прийнятого за основу мережею 
аудиторських фірм Crowe Global та іншими 
міжнародними аудиторськими групами. 
Дотримання персоналом професійних 
стандартів та внутрішніх нормативів в ході 
виконання завдань перевіряє особа, на яку 
покладена відповідальність за функціону-

Система контролю якості аудиторських послуг AC Crowe Ukraine
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Належність до глобальної мережі аудиторських фірм Crowe Global покладає на AC Crowe 
Ukraine додаткову відповідальність та високі вимоги до якості надання аудиторських послуг, 
встановлених як національним законодавством України, так і міжнародними стандартами. 
Імплементація здійснюється через методологічну підтримку, взаємне консультування та про-
ведення моніторингових перевірок діяльності Компанії з боку Мережі. 

Зовнішні перевірки системи контролю якості

У 2017 році AC Crowe Ukraine пройшла зовнішню перевірку функціонування запровадженої 
нею системи контролю якості аудиторських послуг. За результатами перевірки Аудиторська 
палата України видала Компанії Свідоцтво №0742, про відповідність системи контролю яко-
сті, яке підтверджує, що створена Компанією система відповідає стандартам аудиту, нормам 
професійної етики аудиторів та законодавчим і нормативним вимогам, що регулюють ауди-
торську діяльність (чинне до 31.12.2022 р.). 

У жовтні 2021 року AC Crowe Ukraine пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості 
Crowe Global.

У листопаді-грудні 2021 року Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю було 
проведено планову перевірку системи контролю якості аудиторських послуг в Компанії та
отримано висновки щодо її відповідності вимогам професійних стандартів та законодавству 
про аудиторську діяльність (Наказ №15-кя від 9 травня 2022 року).

Впроваджена система моніторингу

Внутрішній моніторинг СКЯ

Департамент контролю
 якості

Монітор з компанії - члена 
мережі Crowe Global Crowe Global

Щорічно
За ініціативою 

керуючого партнера

Частота інспектування

Перевірено період, що охоплюється цим Звітом про прозорість

Останнє завершене інспектування

Раз на 3 роки

Так

2021

Так

2021

Так

2021

Система контролю якості аудиторських послуг AC Crowe Ukraine

Зовнішній моніторинг СКЯ

Комітет з контролю 
якості АПУ*

Інспекція із забезпечення
якості ОСНАД

Раз на 6 років Раз на 3 роки

Частота інспектування

Перевірено період, що охоплюється цим Звітом про прозорість

Останнє завершене інспектування

Ні

2017

Так

2021/2022

* Примітка. За чинним Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 
Аудиторська Палата України з 2018 року не здійснює контроль якості аудиторських послуг суб’єктів 
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності під-
приємств, що становлять суспільний інтерес. 
Такий контроль здійснюється Інспекцією із забезпечення якості ОСНАД.

Керівництво Компанії вважає, що система контрою якості аудиторських послуг AC Crowe 
Ukraine є ефективною та забезпечує відповідність наданих клієнтам послуг вимогам законо-
давства України та професійних стандартів. 

Внутрішні регламенти та процедури дозволяють керівництву Компанії вчасно виявляти будь-
які сфери для подальшого вдосконалення ефективності функціонування внутрішньої сис-
теми контролю якості. Керівництво Компанії постійно шукає можливості для удосконалення 
всіх аспектів діяльності та використовує результати, отримані під час перевірок практики, 
інших внутрішніх перевірок і зовнішніх регуляторних перевірок для покращення системи 
контролю якості.

Заява про ефективність системи контролю якості

Система контролю якості аудиторських послуг AC Crowe Ukraine
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Забезпечення незалежності

AC Crowe Ukraine встановила політики та 
відповідні процедури для вирішення питань 
незалежності. Відповідні процеси включа-
ють управління загрозами незалежності та 
документування проведених процедур з 
урахуванням вимог законодавства, профе-
сійних стандартів та вимог мережі Crowe 
Global. 

В ході прийняття будь-якого завдання з 
аудиту чи інших завдань з надання впев-
неності, при виконанні таких завдань з/та 
під час проведення огляду якості їх вико-
нання Компанія досліджує існування загроз 
незалежності та оцінює виявлені факти та 
обставини. Така оцінка проводиться стосов-
но самої Компанії, стосовно її персоналу 
та стосовно інших аудиторських фірм, що 
входять в мережу Crowe Global.

Відповідно, Компанія встановила порядок 
збору даних про співпрацю з клієнтами, 
запровадила документування та обмін 
інформацією, необхідною для оцінки фактів 
і обставин, що можуть поставити під сумнів 
її незалежність. Персонал та експерти, що 
залучаються до виконання завдання з на-
дання впевненості, надають підтвердження 
своєї незалежності на момент їх призначен-
ня та на момент завершення робіт. Також 
весь персонал Компанії надає щорічні 
підтвердження своєї незалежності стосовно 
клієнтів Компанії.

Процедури, що виконуються в ході пого-
дження співпраці з новими клієнтами та 
розгляду можливості прийняття нових 
завдань від існуючих клієнтів, спрямовані 
на запобігання стосункам, які заборонені 
законодавством України та/або Кодексом 
етики.

Особливу увагу Компанія приділяє дотри-
манню незалежності при прийнятті ауди-
торських завдань клієнтів, які за законо-
давством України є підприємствами, що 
становлять суспільний інтерес. 

Завдяки додатково розробленим процеду-
рам, Компанія виявляє зв’язки, які можуть 
створювати загрози незалежності для неї.

В ході огляду якості виконання кожного 
завдання відповідальна особа проводить 
обов’язкову перевірку дотримання вста-
новлених регламентів та процедур щодо 
незалежності. Крім цього, під час здійснен-
ня моніторингу системи контролю якості 
окремо розглядається питання дотриман-
ня незалежності.

 14   Звіт про прозорість AC Crowe Ukraine 2021

Безперервне навчання та атестація персоналу 

AC Crowe Ukraine багато уваги приділяє безперервному навчанню працівників. Кожен пра-
цівник повинен відчувати себе частиною великої та сильної команди, яка здатна вирішувати 
питання будь-якої складності. Ми розуміємо, що потенціал, можливості, рівень послуг які ми 
надаємо, прихильність клієнтів залежать від компетенції нашої команди. Це ключовий показ-
ник, завдяки якому  визначається наша лідерська позиція на ринку.

Безперервне навчання аудиторів та іншого персоналу, залученого до надання аудиторських 
послуг, здійснюється шляхом участі у семінарах і тренінгах, які проводять як досвідчені пра-
цівники AC Crowe Ukraine, так і провідні фахівці, або тренінгові центри на підставі розробле-
них індивідуальних програм розвитку  персоналу (як особистого, так і професійного росту).

Кожен працівник Компанії має карту індивідуального розвитку, де визначаються заходи, спря-
мовані на розвиток професійних та індивідуальних компетенцій. Ця карта розроблюється з 
урахуванням результатів щорічної атестації, яка проводиться незалежними професійними 
організаціями за напрямками: Міжнародні стандарти фінансової звітності, Міжнародні стан-
дарти аудиту, нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності, тощо. 

     Сфера навчання охоплює професійні знання з питань:

 професійних стандартів, 
 стандартів фінансової звітності, 
 практики надання послуг, 
 нормативного регулювання господарської діяльності,
 міжнародного права,
 автоматизації процесів обліку та аудиту.

Окрім професійного розвитку, кожен працівник може обрати напрямки для особистої 
реалізації в рамках індивідуальних програм розвитку. В Компанії на постійній основі 
проводяться професійні тренінги з мотивації, етики, розвитку, побудови стосунків в колективі, 
з вивчення методики поведінки у різних ситуаціях, а саме: 

●   Міжнародні вебінари за участю спеціалістів Crowe Global у різних галузях 
●   Участь у професійних заходах партнерів Компанії – European Business Association,      
     Конфедерації будівельників України та ін.
●   Професійне навчання та підвищення кваліфікації у професійних об’єднаннях та       
     організаціях, таких як – АПУ, ОСНАД, МАСБА та ін.
●   Участь у міжнародних конференціях за участю представників влади, бізнес експертів,    
     професіоналів
●   Участь у заходах Crowe Global з підвищення кваліфікації та розвитку
●   Участь у внутрішніх семінарах/тренінгах від провідних фахівців AC Crowe Ukraine
●   Підвищення кваліфікації та отримання сертифікатів українського та міжнародного зразків. 

В Компанії впроваджується найкращі світові практити з менторства, що сприяє адаптації 
нових працівників у #CroweFamily.
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При встановлені внутрішніх політик та процедур щодо навчання та розвитку персоналу Ком-
панія враховує вимоги законодавства щодо безперервного професійного навчання аудиторів 
у відповідності  з  Порядком безперервного професійного навчання аудиторів. Відповідно до 
цього Порядку в Компанії встановлено мінімальний обсяг безперервного професійного нав-
чання, що  становить 120 годин протягом трьох років поспіль за накопичувальною системою, 
але не менше 20 годин на рік. Крім того, в Компанії запроваджено процедури моніторингу 
тривалості щорічного безперервного професійного навчання, ведеться облік тривалості на-
вчальних заходів за кожним співробітником.

Принципи оплати праці та політики ротації партнерів і аудиторів

Внутрішні регламенти та політики 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. Для підприємств, що становлять 
суспільний інтерес, така заміна є обов’язко-
вою у разі залучення особи до надання по-
слуг відповідному клієнту протягом семи років 
поспіль. Перерва у виконанні завдання вста-
новлена на строк не менший ніж три роки. 
Компанією також застосовується механізм 
поступової ротації в межах окремих проектів з 
виконання завдання.

В Компанії розроблено політики роботи з 
персоналом, що включає процедури найму,  
політики навчання, розвитку та мотивації. 

Стратегія Компанії щодо мотивації має фокус 
на ефективне управління людськими ресур-
сами: залучення, співпраця та утримання 
професійного персоналу,  створення сталої 
професійної команди.

В Компанії розроблено різні  інструменти 
мотиваційного заохочення, які направлені на 
розвиток внутрішньої корпоративної культури, 
підтримку айдентики із Брендом Crowe, роз-
виток соціальної відповідальності,  Soft Skills 
та інших необхідних компетенцій для якісного 
надання професійних послуг.  

Безперервне навчання та атестація персоналу 

Основними принципами фінансового заохочення є:

 Якісне виконання всіх показників розвитку працівника  (карти KPI),
 Забезпечення можливості досягнення кожним працівником високого рівня оплати   
 праці,
 Ефективність,  своєчасність  та якісний результат виконання функцій працівника,
 Ініціативність та інноваційний підхід у роботі та виконанні завдань, 
  Обґрунтованість заохочення відповідно до особистого внеску працівника  в загальний  
 результат

Оцінка ключових партнерів відбувається щорічно на основі показників діяльності за встанов-
леними критеріями.  

Винагорода ключових партнерів та аудиторів Компанії формується з двох складових – фіксо-
ваної та змінної. 

Фіксовані складова винагороди відповідає рівню основної заробітної плати відповідно до тру-
дових договорів (контрактів) та виплачується на регулярній основі у відповідності до трудо-
вого законодавства України. 

Змінна складова винагороди розраховується за результатами звітного року та залежить від 
отриманих Компанією прибутків за певний період у розрізі завдань, що виконуються ключо-
вими партнерами, та розподіляються у відповідності з KPI.

Також політиками Компанії передбачені інструменти впливу  при недотриманні внутрішніх  
політик та стандартів якості, які  призводять до вживання відповідних  заходів, таких як кори-
гування суми компенсації, додаткове навчання, додатковий нагляд та інші.

Принципи оплати праці та політики ротації партнерів і аудиторів
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Фінансові показники  

Доходи від надання послуг (у відповідності до фінансової звітності Компанії)  

Доходи від надання неаудиторських 
послуг підприємствам, що становлять 

суспільний інтерес 

Доходи від надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової 

звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес

Доходи від надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової 
звітності іншим юридичним особам 

Доходи від надання неаудиторських послуг 
іншим юридичним особам 

1,778 7 млрд $ 
Дохід Crowe Global отриманий від
надання послуг обов’язкового 
аудиту фінансової звітності

2019 2020 2021
Доходи від надання аудиторських
послуг у розрізі індустрій

Сільське господарство

Будівництво 

Торгівля

Транспорт 

Фінансові компанії 

Добувна та переробна промисловість  

Енергетика та нафтогазова сфера

Інше 

8 % 

6,7 % 

10,8 %

4,6 %

9,7 %

11,6 %

41,3 % 

7,3 % 

5,6 % 

10 % 

15 %

12 %

14,8 %

15,2 %

13,5 % 

13,9 % 

2,1 % 

10 ,3 % 

16,5 %

3 %

18,3 %

17,8 %

13,7 % 

18,3 % 

51 349 
тис грн2 942 тис грн

13 614 тис грн

13 495 тис грн

14 271 тис грн

Працівники  

Структура усіх працівників, 2021 рік

Всього  

62 Професійний 
штат

15

28

Адміністративний 
штат

Сертифіковані
аудитори

77

Вік 
співробітників
компанії 
AC Crowe Ukraine

30 36 11

до 35 - 50 після

2019 2020 2021

10

20

30

40

50

39 42

50

17
19

27
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Crowe Global 

Правова структура мережі

Crowe Global – комерційно організована Асоціація у відповідності до законодавства Швей-
царії, яка не є практикуючою юридичною особою та не надає професійні послуги самостій-
но. Crowe Global повністю належить її фірмам-членам. Crowe Global працює через 100% 
дочірню компанію, зареєстровану у відповідності із законами Штату Нью Йорк у США, де 
знаходиться штаб-квартира. Crowe Global вважається «Мережою», як це визначено Кодек-
сом 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 Global. Правлінню 
доручений нагляд за діяльністю Мережі, включаючи визначення стратегії та загальної полі-
тики. Рада складається з окремих осіб, що представляють фірми-члени з Crowe Global, 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, 
міжнародного директора з бухгалтерського обліку та аудиту та міжнародного директора з 
податків.

Cтандарти членства

Міжнародні стандарти для членів 
Crowe Global

Бачення Crowe Global полягає у створенні гло-
бальної мережі фірм, що об’єднані загальним 
брендом, який представлений національними 
та міжнародними фірмами, які надають ауди-
торські, податкові та консультаційні послуги.

Наявність впливових фірм на впливових рин-
ках 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 зростан-
ня, надійності стандартів якості, і методології 
для створення профілю Crowe Global в своїх 
юрисдикціях.

Стандарти незалежності

Фірми-члени Crowe Global 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 транснаціо-
нальних аудиторських перевірок, які відповідають національним і міжнародним стандартам, 
а також вимогам Кодексу етики професійних бухгалтерів, прийнятого Радою з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів.

Окремі фірми-члени Crowe Global повинні бути незалежними від аудиту клієнтів інших 
фірм-членів. Crowe Global надає підтримку фірмам-членам при дотриманні положень неза-
лежності міжнародного Кодексу.

Стандарти обслуговування клієнтів

Члени Crowe Global прагнуть забезпечити винятковий та послідовний досвід обслуговування 
клієнтів. Наші стандарти обслуговування клієнтів:

Ми розуміємо 

Поглиблене розуміння бізнесу клієнта, 
поточної ситуації, його потреб та 

очікувань.

Ми співпрацюємо 

Співпраця з Crowe Global для залучення 
найкращих експертів та задоволення потреб 

клієнта.

Ми виконуємо 

Виконуємо, що обіцяємо та вирішуємо 
питання вчасно та якісно.

Ми спілкуємось 

Спілкування до, під час і 
після виконання проєкта.

Членство в Форумі Фірм 

Crowe Global 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 прак-
тики фінансової звітності та аудиту в усьому світі. Як член Форуму, Crowe Global зобов’язана 
впроваджувати і проводити нагляд за дотриманням стандартів контролю якості, підготов-
лених 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 Global є обраним 
членом Комітету.

Crowe Global 
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Сталий розвиток 

Протягом 2 років ми старанно реалізуємо концепцію зеленого офісу Hello, #eco. З кожним 
днем ми намагаємось все більше зменшити шкідливий вплив Компанії та людей, які в ній 
працюють, на навколишнє середовище. 2021 рік став роком нової реальності, коли весь світ 
вчиться жити та боротися з коронавірусною інфекцією та адаптувати своє звичне життя як 
вдома, так і в офісі до нових умов. Це стосується і дбайливого ставлення до екології.

Так, у 2021 році наша Компанія продовжила 
знімати серію ознайомчих відеороликів з 
нашим «Зеленим офіцером» з екологічної 
грамотності.

Переглянути
відео

Переглянути
відео

Переглянути
відео

Ми відсвяткували 2 річницю зеленого офісу та 
реалізації концепції Hello, #eco

Проте, як AC Crowe Ukraine стала ecology – friendly компанією, та про її шлях до сталого 
розвитку, ми детально виклали у статті на нашому сайті. 

Основною цінністю Компанії є люди, які в ній 
працюють. Тому для Компанії дуже важливо, 
щоб працівники розділяли її цілі та наміри. 
Так, в рамках нашого екопідходу, працівники 
AC Crowe Ukraine обирають екологічні види 
транспорту, щоб добиратися до офісу.

Для забезпечення життєдіяльності офісу ми зменши-
ли використання ПЕТ-пляшок, повністю замінили їх 
на скло, не використовуємо одноразовий посуд, весь 
папір в офісі відповідає міжнародним стандартам 
FSC. Для внутрішнього обігу документів ми макси-
мально зменшили друк, та використовуємо електроні 
версії. Вже не перший рік ми співпрацюємо з Центром 
управління відходами та сортуємо сміття в офісі. Вся 
корпоративна продукція в AC Crowe Ukraine від укра-
їнських ековиробників - від олівця до екоторби. 

Головна мета Hello, #eco - зменшення негативного 
впливу діяльності Компанії на навколишнє сере-
довище та сприяння раціональному 
використанню ресурсів.

AC Crowe Ukraine за свідоме та раціональне 
споживання!

Небайдужість та інклюзивність 

Корпоративна соціальна відповідальність –  це одна з головних умов розвитку сучасної ком-
панії. Це вектор, за яким спрямовані соціальні цінності AC Crowe Ukraine. Це небайдужість, 
яку потрібно проявляти від щирого серця.

Вже 5 рік поспіль команда АC Crowe Ukraine 
активно звертає увагу суспільства до 
дітей з інклюзивністю. Ми вже традиційно 
долучилися до акції ВБО «Даун Синдром» - 
#LotsОfsocks. 

Переглянути
відео

У 2021 році почали відновлюватися масові заходи 
за умови дотримання санітарно-гігієнічних норм за-
побігання розповсюдження коронавірусної інфекції. 
Так, відбувся традиційний 28-й благодійний Пробіг 
під каштанами, де взяли участь члени нашої вели-
кої #CroweFamily разом з дітьми. Метою цього бла-
годійного заходу є збір коштів для дітей із вадами 
серцево-судинної системи.

Влітку наша команда разом з благодій-
ним фондом The Moms організувала 
допомогу сім’ям з маленькими дітьми,
які потребують самого необхідного

Перше вересня - особлива подія для кожного школяра! Спільно з 
благодійним фондом The Moms ми привітали дітей з малозабезпе-
чених сімей зі святом та зібрали їх до школи. 

Наша команда долучилася до благодійного забігу 
DobroRun, який проводився спільно з фондом 
«Таблеточки» та був спрямований на підтримку та збір 
коштів для онкохворих дітей.

Небайдужість – це про відношення та розуміння свого впливу на суспільство. З огляду на 
обставини з розповсюдження коронавірусної інфекції у Світі команда AC Crowe Ukraine орга-
нізовано пройшла комплексне вакцінування від COVID-19.

Напередодні новорічних свят ми традиційно вітаємо під-
леглих дітей благодійного фонду The Moms зі святом 
Святого Миколая. У цьому році працівники Компанії самі 
обирали подарунки та смаколики для сімей фонду.

Переглянути
відео

https://bit.ly/3kuJurs
https://www.facebook.com/ACCroweUkraine/videos/1312536049187964/
https://youtu.be/ZemphGRkRe0
https://bit.ly/3kuJurs
https://youtu.be/ZemphGRkRe0
https://www.facebook.com/ACCroweUkraine/videos/1312536049187964/
https://bit.ly/3F9aRRt
https://www.facebook.com/ACCroweUkraine/videos/274624087551199/
https://www.facebook.com/ACCroweUkraine/videos/274624087551199/
https://www.facebook.com/ACCroweUkraine/videos/412477170471988/
https://www.facebook.com/ACCroweUkraine/videos/412477170471988/
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Crowe Family 

Що таке Crowe Family? Це команда однодумців, це спільнота, яка об’єднує професіоналів 
з різних галузей задля досягнення успіху. Це люди зі спільними цінностями та цілями. Це 
наша команда. Протягом 5 років, ми будуємо сильну, професійну команду. Сьогодні наша  
#CroweFamily об’єднує понад 100 фахівців і ми пишаємося кожним та створюємо такі умови 
праці, щоб кожен працівник відчував себе частиною однієї великої та сильної родини. 

2021 рік був роком першого, значущого ювілею нашої #CroweFamily. Тому весь рік коман-
да AC Crowe Ukraine знаходилась в гейміфікованих умовах праці. Таким чином, ми змогли 
прокачати цінності нашої Компанії, підбити підсумки роботи за 5 років та провести стратегічні 
сесії з постановки цілей на майбутнє.

Переглянути
відео

Святкування свого 5 річчя ми вирішили зробити 
тематичним. Щоб кожен працівник відчув на собі 
всі цінності, які транслює Компанія. Так, був роз-
роблений календар заходів, який містить місяць 
спорту AC Crowe Ukraine.
Кожен рік в Компанії є тематичним. Так, 2021 рік 
був роком спорту. 
Взяли участь у EMEA Welness Week від Crowe 
Global, який проходив паралельно з місяцем
спорту в AC Crowe Ukraine.

Заходи щодо піклування про навколишнє 
середовище, як відомо починати треба з себе 
та давати приклад оточуючим, так ми провели 
озеленення території нашого офісу.

Відсвяткували традиційне українське свято – 
День вишиванки, присвячений незрівнянному
українському вбранню, своєрідним челенджем.

1 червня у Міжнародний день захисту дітей, ми вже 
традиційно вітали дітей наших співробітників.

Переглянути
відео

Переглянути
відео

Для того щоб бути ближче до клієнтів, партнерів та вза-
галі всіх тих хто бажає познайомитися з нашою
Компанію ближче ми створили офіційну Instagram 
сторінку Компанії де висвітлюється життя #CroweFamily.

Вже традиційно 5 років поспіль команда
#CroweFamily проводить свято Таємного 
Миколайчика серед працівників Компанії.

Завершили ми наш 5 
ювілейний рік зимовим 
тімбілдингом – де підбили 
підсумки та оголосили новий 
стратегічний план розвитку 
Компанії на майбутнє.

Для підтримки командного настрою та продовження гейміфікації праці ми провели літній 
тімбілдинг Crowe Weekend у незвичний спосіб – виявлення лідерських та командних навичок 
працівник через театральні постановки.

Crowe Family 

https://www.facebook.com/ACCroweUkraine/videos/1197129290749371/
https://www.facebook.com/ACCroweUkraine/videos/1197129290749371/
https://www.facebook.com/ACCroweUkraine/videos/2958759721032196/
https://www.facebook.com/ACCroweUkraine/videos/439213307690792/
https://www.facebook.com/ACCroweUkraine/videos/2958759721032196/
https://www.facebook.com/ACCroweUkraine/videos/439213307690792/
https://bit.ly/3cOlGuE
https://bit.ly/3cOlGuE
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№ Назва компанії Країна

Америка

1 ACC & Partners BV Кюрасао

2 Canepa, Kopec y Asociados Argentina Аргентина

3 CPAmerica США

4 Crowe Auditores Consultores Ltda. Чилі

5 Crowe BDS SRL Барбадос

6 Crowe BGK LLP Канада

7 Crowe Bahamas Багамські острови

8 Crowe (BVI) Ltd Британські Віргінські 
острови

9 Crowe Burgos Accountants NV Суринам

10 Crowe Consult Auditores Independentes Бразилія

11 Crowe Consult Consultoria Empresarial Бразилія

12 Crowe Horwath Cayman Ltd. Кайманові острови

13 Crowe Horwath CR, S.A. Коста Ріка

14 Crowe Co S.A.S. Колумбія

15 Crowe LLP США

16 Crowe MacKay LLP Канада

17 Crowe Macro Auditoria y Consultoria Бразилія

18 Crowe Panama Sociedad Civil Панама

19 Crowe PR PSC Пуерто-Ріко

20 Crowe Soberman LLP Канада

21 Gossler, S.C. Мексика

22 Horwath Central America, S. de R.L. de C.V. Центральна 
Америка

23 Integrity Auditing Group, Ltda. de C.V. Сальвадор

24 J.C. Descalzo & Asociados Парагвай

25 Romero y Asociados Cia. Ltda. Еквадор

26 Roncal, D’Angelo y Asociados S. Civil de R.L. Перу

27 SC Marquez Perdomo & Asociados Венесуела

28 Sotero Peralta & Asociados Домініканська 
республіка

29 Stavros Moyal y Asociados Уругвай

30 TRUSTA, An Accountancy Corporation Гаваї

31 Vertice Financiero S.A. Гватемала

Азія

32 Ahmed Mashuque & Co. Бангладеш

33 ANS Audit Company Limited Таїланд

34 BK Agrawal & Co. Непал

35 Center For Investment And Business Advisory Індонезія

36 Crowe (HK) CPA Ltd. Гонконг (Китай)

37 Crowe (TW) CPAs Тайвань

38 Crowe Advisory Services (India) LLP. Індія

39 Crowe Australasiа Австралія

40 Crowe China Consulting Китай

41 Crowe China CPAs Китай

42 Crowe China Group Китай

43 Crowe China Tax Китай

№ Назва компанії Країна

Азія

44 Crowe GTA Myanmar Co. Ltd.

45 Crowe Horwath - Afghanistan Афганістан

46 Crowe Horwath First Trust LLP Сінгапур

47 Crowe (KH) Ltd. Камбоджа

48 Crowe Maldives LLP Мальдиви

49 Crowe Horwath (Mn) Audit LLC Монголія

50 Crowe Hussain Chaudhury & Co. Пакистан

51 Crowe Malaysia Малайзія

52 Crowe (MC) CPA Макао (Китай)

53 Crowe ProC.A Inc. Японія

54 Crowe Toyo & Co. Японія

55 Crowe Vietnam Co., Ltd. В’єтнам

56 Gajma & Co Шрі Ланка

57 Hanul LLC Корея

58 Horwath Tahiti Таїті

59 Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Індонезія

60 Crowe Indonesia Teknologi PT Індонезія

61 PT Kinarya Lima Kapital Індонезія

62 Ramon F. Garcia & Company CPAs Філіппіни

63 Crowe Sakura & Co. Японія

64 SF Consulting Індонезія

65 V.P. Thacker & Co Індонезія

66 Watanabe Tax Corporation Японія

Європа, Близький Схід і Африка

67 ABAK-Az Crowe Ltd. Азербайджан

68 AC Crowe Ukraine Україна

69 Adib Al Chaa & Co Chartered Accountants Катар

70 Al-Azem & Al-Sudairy Certified Public 
Accountants

Саудівська Аравія

71 Alfa Capital Assessors i Auditors, SL Андорра

72 Alfa Treuhand & Revisions AG Німеччина

73 Al-Tiwalli & Al-Khateeb Company, Certified 
Auditors

Йорданія

74 Boscolo & Partners Румунія

75 BPG Beratungs- und Prufungsgesellschaft 
mbH W.S.

Німеччина

76 Cabinet d’Audit Hamza et Associes Алжир

77 Cabinet Zahaf et Associes Туніс

78 Callens, Pirenne & Co. Бельгія

79 CDNW Group Ltd Естонія

80 C-CLERC S.A. Люксембург

81 Crowe & Asatryans LLC Вірменія

82 Crowe Accelera Management, S.L. Іспанія

83 Crowe ACG Таджикистан

84 Crowe Accountify PT Португалія

85 Crowe AIA Уганда

86 Crowe Horwath Konzalting d.o.o Хорватія

Найменування аудиторських фірм, які є членами мережі Crowe Global

Додатки

№ Назва компанії Країна

87 Crowe Horwath Revizija d.o.o Хорватія

88 Crowe Advartis Accounting s.r.o. (Czech 
Republic)

Чехія

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

90 Crowe Advartis Accounting s.r.o (Slovakia) Словакія

91 Crowe Advisory PT, Lda Португалія

92 Crowe Advisory SP, SL Іспанія

93 Crowe AHFAD Ємен

94 Crowe AL SHPK Албанія

95 Crowe Angola - Auditores e Consultores, S.A. Ангола

96 Crowe Audit & Accounting Ukraine LLC Україна

97 Crowe Auditores Espana S.L.P. Іспанія

98 Crowe Azerbaijan Азербайджан

99 Crowe Baltic Caspian Audit LLC Азербайджан

100 Crowe BH Бахрейн

101 Crowe Bompani Spa Італія

102 Crowe Bulgaria Advisory Ltd. Болгарія

103 Crowe Bulgaria Audit Ltd. Болгарія

104 Crowe COR Кенія

105 Crowe Cyprus Limited Кіпр

106 Crowe Dafinone Нігерія

107 Crowe Denmark Данія

108 Crowe DNA (Pty) Ltd Південна Африка

109 Crowe DNW SIA Латвія

110 Crowe Donoway Ltd. Естонія

111 Crowe Erastus & Co. Кенія

112 Crowe Expertiza LLC* Росія

113 Crowe Kazakhstan Казахстан

114 Crowe Fairfield Ltd Маврикій

115 Crowe Foederer B.V. Нідерланди

116 Crowe France Франція

117 Crowe FST Consulting Kft Угорщина

118 Crowe Global Risk Consulting LLP Великобританія

119 Crowe Goel & Associated Ботсвана

120 Crowe Legal y Tributario Іспанія

121 Crowe Mikhailenko Україна

122 Crowe Horwath ATA Маврикій

123 Crowe Horwath Baltic Estonia Естонія

124 Crowe Germany Німеччина

125 Crowe Netherlands Нідерланди

126 Crowe Hrvatska d.o.o. Хорватія

127 Crowe Dr A.M. Hegazy & Co Єгипет

128 Crowe Frankfurt Німеччина

129 Crowe GE LLC Грузія

130 Crowe Horwath Mozambique Мозамбік   

131 Crowe Horwath Olgu Bagimsiz Denetim ve 
YMM A.S

Туреччина

132 Crowe Professional Auditors LV (Iraq) Ірак

№ Назва компагії Країна

133 Crowe Horwath Tax and Accounting d.o.o. Хорватія

134 Crowe HSY AB Туреччина

135 Crowe HZK Південна Африка

136 Crowe in Southern Africa (Pty) Ltd Південна Африка

137 Crowe Infrastructure Africa Limited Кенія

138 Crowe Ireland Ірландія

139 Crowe JHB Південна Африка

140 Crowe J&W Малаві

141 Crowe Tonnerviks Revision AB Швеція

142 Crowe Liberia LLC Ліберія

143 Crowe MAK ОАЕ

144 Crowe MÖHRLE HAPP LUTHER Німеччина

145 Crowe Oman Оман

146 Crowe Osborne AB Швеція

147 Crowe Partner Revisjon AS Норвегія

148 Crowe Peak B.V. Нідерланди

149 Crowe Professional Auditors LV (Lebanon) Бейрут, Ліван

150 Crowe CRS Russaudit LLC* Росія

151 Crowe RS doo Сербія

152 Crowe RS Advisory doo Сербія

153 ACC Crowe Audex* Росія

154 Crowe Servicios de Auditoria SLP Іспанія

155 Crowe SG Ltd Маврикій

156 Crowe Slovenija d.o.o. Словенія

157 Crowe SOT advisory, audit & tax GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft

Австрія

158 Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft (Klagenfurt)

Австрія

159 Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft (Wien)

Австрія

160 Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft (Eisenstadt)

Австрія

161 Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft (Innsbruck)

Австрія

162 Crowe Spark Бельгія

Crowe AI Muhanna & Co. Кувейт

163 Crowe Sweden Швеція

164 Crowe TAC Узбекистан

165 Crowe Tanzania Танзанія

166 Crowe TG Icaaf Sarl Того

167 Crowe Tonnerviks Revision AB Швеція

168 Crowe Treuhand AG Ліхтенштейн

169 Crowe Troy Bagimsiz Denetim Smmm Ltd Sti. Туреччина

170 Crowe Turkey Туреччина

171 Crowe UK LLP Великобританія

172 Crowe Valente Італія

173 Crowe Västerås AB Швеція

174 Crowe Veritas Гана

175 Crowe Winelands (Pty) Ltd. Південна Африка
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№ Назва компанії Країна

Європа, Близький Схід і Африка

176 Crowe Zimbabwe Зімбабве

177 Crowe Curator Tax AG Швейцарія

178 Crowe Curator Audit AG Швейцарія

179 Crowe Horwath Elron Oy Фінляндія

180 Dr. Kleeberg & Partner GmbH Німеччина

181 FC Advisory S.A. Люксембург

182 Fiduo S.A. Люксембург           

183 Finexpert - Boscolo Consulting SRL Румунія

184 GAT Company Саудівська Аравія

185 GMCP Servicios Juridicos y Financieros Іспанія

186 Horwath & Associados, SROC, Lda. Португалія

187 Horwath ACF Туніс

188 Crowe Al-Muhanna & Co. Кувейт

189 Crowe JV - Consultoria Fiscal e de Gestão, 
Lda.

Португалія

190 Horwath Malta Мальта

191 Horwath Maroc Audit Марокко

192 Ibrahim Yaseen & Partners Co. - Professional 
Auditors

Йорданія

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

Малі

194 Inter-Audit Crowe LLC Україна

195 Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 
A.Ş.

Туреччина

196 Kindberg Revision AB Швеція

197 Larssen Capital LLC Естонія

198 Larssen CS LLC Естонія

Maura Audit Oy Фінляндія

199 Max Consulting Group (MCG) Сенегал

200 Mert 1 YMM ve Bağimsiz Denetim A.S. Туреччина

201 Nyström & Partners Revision KB Швеція

202 Okalla Ahanda & Associes Центральна Африка

203 Ovadia Pick Kriheli And Co. Ізраїль

204 RWT Crowe GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Німеччина

205 S&A Tax & Audit SA Швейцарія

206 Sydrevisioner Aktiebolag Швеція

207 Sydrevisioner Vast AB Швеція

208 SOL S.A. Associated Certified Public 
Accountants S.A.

Швеція

209 UAB Crowe LT Литва

210 Uniconseil Кот-д’Івуар

211 Valente Associati Studio Legale Tributario GEB 
Partners

Італія

212 Vanas & Partners Австрія

213 Vidi Revisjon AS Норвегія

Бізнес – асоціації

Північна і Південна Америка

1 Willi Bamberger & Asociados C. Ltda. Еквадор

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

2 Aurum Equity Partners Індія

3 Corporate Advisers Inc. Японія

4 Minato Trust Co., Ltd. Японія

5 HW Group Inc. Тайвань

Європа

6 ASB Consult LLC* Білорусь

7 Platinum Partners GmbH Німеччина

8 RWT Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH Німеччина

9 Studio Associato Servizi Professionali Integrati 
- SASPI

Італія

10 Sagnard & Associes Люксембург

11 Braekhus Норвегія

12 Soreco Audit SL Іспанія

13 FLM Experts Legals i Comptables Іспанія

14 Berney Associes SA Швейцарія

15 Platinum Partners AG Швейцарія

16 Exactio AG Швейцарія

Близький Схід і Африка

17 Yeshanew Gonfa Ефіопія

18 EAGate Foreing Trade Auxiliary PLC Ефіопія

19 Ahmed Ghattour & Co Лівія

20 Maayah & Co. Палестина

Додатки

* - представники Російської Федерації та Республіки Білорусь виключені з мережі     
Crowe Global від 11 березня 2022 року, у зв’язку з агресією Російської Федерації на 
території України.

1. Приватне акціонерне товариство «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)»

2. Державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»  

3. Акціонерне товариство «Київгаз»

4. Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Пирятинський сирзавод»

6. Товариство з додатковою відповідальністю «Золотоніський маслоробний комбінат»

7. Товариство з додатковою відповідальністю «Яготинський маслозавод»

8. Акціонерне товариство «Одесагаз»

9. Приватне акціонерне товариство «Трускавецькурорт»

10. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврія-В»

11. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України

12. Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Екта»

13. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хюндай Мотор Україна»

14. Державне пiдприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»

15. Товариство з  обмеженою відповідальністю «ЄВРОПА АРМ СПОРТ»

16. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

17. Товариство з обмеженою відповідальністю «Цунамі»

18. Приватне підприємство «Таврія Плюс»

19. Товариство з обмеженою відповідальністю «Одесагаз-постачання»

20. Державне підприємство «Завод «Електроважмаш»

21. Акціонерне товариство «Банк Авангард»

22. Повне товариство «Ломбард Донкредит товариство з обмеженою відпові дальністю 

 «Інтер-ріелті» і Компанія» 

23. Акціонерне товариство «Альтбанк» 

24. Акціонерне товариство «Кредобанк»

25. Акціонерне товариство «Мотор-банк» 

26. Акціонерне товариство «Банк Траст-капітал»

27. Публічне акціонерне товариство «МТБ Банк» 

28. Акціонерне товариство «РВС Банк» 

29. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі Ел Джи Мікрофінанс» 

30. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

31. Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»

32. Товариство з обмеженою відповідальністю «Есо-автотехнікс»

Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, 
яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту у 2021 році
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Про нас

AC Crowe Ukraine - член міжнародної аудитор-
ської мережі Crowe Global, 9-ї у світі за величи-
ною, яка складається з  незалежних фірм, що на-
дають аудиторські та консультаційні послуги у 150 
країнах світу та мають 833 офіси. Наша Компанія 
є представником мережі з бездоганною репута-
цією, яка демонструє найвищі стандарти якості 
роботи та надання високопрофесійних послуг.

У зв’язку з агресією Російської Федерації на тери-
торії України, Crowe Global прийнято рішення щодо 
виключення з мережі представників 
Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Посилання на офіційне джерело: 
https://www.crowe.com/global/news/crowe-global-
statement-on-conflict-in-ukraine

Контактна інформація

Київський офіс
04210 Київ, Україна
Оболонська набережна, 33
Тел: +380 44 391 3003
office@crowe-ac.com.ua

Одеський офіс
65048 Одеса, Україна
вул. Велика Арнаутська, 2А, 
оф. 319
Тел: +380 48 728 8225
odesa@crowe-ac.com.ua

Харківський офіс
61072 Харків, Україна
вул. Тобольська, 42
Тел: +380 57 720 5991
kharkiv@crowe-ac.com.ua

Crowe AVR, Ukraine 
04210 Київ, Україна
Оболонська набережна, 33
Тел: +380 44 391 3003
avr@crowe-ac.com.ua

Crowe Accounting Ukraine 
04210 Київ, Україна
Оболонська набережна, 33
Тел: +380 44 391 3003
account@crowe-ac.com.ua

www.crowe.com/ua/croweacu

https://www.crowe.com/global/news/crowe-global-statement-on-conflict-in-ukraine
https://www.crowe.com/global/news/crowe-global-statement-on-conflict-in-ukraine
http://www.crowe.com/ua/croweacu

