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ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ за 2020 рік 

ТОВ «АФ «ЕРТЕЛЬ–АУДИТ» 

 

1. Організаційно-правова структура та структура власності аудиторської фірми ТОВ 

«АФ «ЕРТЕЛЬ-АУДИТ» 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕРТЕЛЬ-АУДИТ» 

(ТОВ «АФ «ЕРТЕЛЬ-АУДИТ»), ідентифікаційний код юридичної особи 31145420, зареєстровано 

09.10.2000 року, за адресою: вул. Богдана Хмельницького, буд. 228, Львів,, 79037 (фактичне 

місцезнаходження: пл.Петрушевича, 3, офіс 319, м.Львів, 79005). 

ТОВ «АФ «ЕРТЕЛЬ-АУДИТ» включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, що оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України 

https://www.apu.com.ua/, за №2514, в тому числі у Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес». 

У ТОВ «АФ «ЕРТЕЛЬ-АУДИТ» наявний чинний договір страхування цивільно-правової 

відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами (щодо відшкодування 

можливих збитків у разі надання послуг з обов’язкового аудиту, у тому числі підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, зі страховою сумою не менш як 10 млн. гривень), укладений 

відповідно до вимог чинного законодавства України з ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА». Термін дії Договору страхування з 10.12.2020 р. по 09.12.2021 

р., протягом 2020 року чинним був  Договір страхування, термін дії якого з 10.12.2029 р. по 

09.12.2020 р. 

Учасницею товариства з часткою 100% у статутному капіталі є громадянка України Швед 

Оксана Миколаївна. Для здійснення діяльності, у Товаристві створений статутний капітал у 

розмірі  11800 грн. 

Директор Товариства Швед Оксана Миколаївна, номер у Розділі «Аудитори» Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності - 101399. 

ТОВ «АФ «ЕРТЕЛЬ-АУДИТ» не є членом мережі. 

 

2. Структура управління аудиторської фірми 

Управління Товариством здійснюють: 

- Загальні збори учасників Товариства; 

- Директор (виконавчий орган). 

Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників. 

 

3. Система внутрішнього контролю якості та твердження органу управління або 

наглядового органу про її ефективність 

 

Система внутрішнього контролю якості ТОВ «АФ «ЕРТЕЛЬ-АУДИТ» визначена 

Внутрішньофірмовим Положенням «ВНУТРІШНЄ ПОЛОЖЕННЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ».  

Це Положення розроблене у відповідності до вимог та із застосуванням: 

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 

- Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що 

виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і 

супутні послуги» (далі – МСКЯ 1); 

- МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності», інших Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а 
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також Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів 

(Кодекс РМСЕБ). 

Система контролю якості аудиторських послуг Товариства складається із політик, 

розроблених з метою отримання достатньої впевненості у тому, що  сама фірма та її персонал діють 

відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються 

фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам, а також процедур, необхідних для 

впровадження та моніторингу дотримання вимог цих політик. 

Відповідно до ВП 3 «ВНУТРІШНЄ ПОЛОЖЕННЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ» Система 

контролю якості аудиторських послуг (СКЯАП) Фірми представлена наступними елементами - як 

це передбачено МСКЯ 1: 

- Відповідальність керівництва за організацію контролю якості на фірмі 

- Політика та процедури фірми щодо дотримання відповідних етичних вимог 

- Політика та процедури прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом, і 

виконання завдань 

- Політика та процедури стосовно управління людськими ресурсами на фірмі 

- Політика та процедури контролю якості виконання завдань 

- Моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості 

 

Код 

розділу 
Назва розділу внутрішнього положення 

ВП 3.1. Відповідальність керівництва за організацію контролю якості на фірмі 

ВП 3.2. Політика та процедури фірми щодо дотримання відповідних етичних вимог 

ВП 3.3. 
Політика та процедури прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом, 

і виконання завдань 

ВП 3.4. Політика та процедури стосовно управління людськими ресурсами на фірмі 

ВП 3.5. Політика та процедури контролю якості виконання завдань 

ВП 3.6. Моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості 

 

СКЯАП Фірми включає політику та процедури контролю якості.    

             Політика контролю якості – це формалізована сукупність принципів, методів і правил, 

застосовуваних Фірмою при здійсненні контролю якості аудиторських послуг.  

             Процедури контролю якості – це заходи та дії, які здійснює Фірма для впровадження 

політики контролю якості та моніторингу відповідності системи контролю якості Фірми цьому 

Положенню.  

             На Фірмі створена система контролю якості, яка забезпечує достатній рівень контролю для 

всіх завдань, насамперед, для завдань із обов’язкового аудиту. Політика та процедури контролю 

якості Фірми викладені письмово у формі відповідного документів, зафіксовані у паперовому чи 

електронному вигляді та затверджені керівником Фірми. 

             Персонал Фірми під власний підпис ознайомлений з внутрішніми стандартами та 

положеннями. 

Керівництво Фірми вважає, що запроваджена ним система контролю якості аудиторських 

послуг є ефективною і забезпечує відповідність наданих клієнтам послуг вимогам законодавства 

України та професійних стандартів. 

 

4. Інформація про дату останньої зовнішньої перевірки системи контролю якості 

Остання зовнішня перевірка системи контролю якості аудиторських послуг ТОВ «АФ 

«ЕРТЕЛЬ-АУДИТ» проведена Комітетом з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської 

палати України. На підставі  Рішення АПУ № 342/5 від 31.03.2017 р. ТОВ «АФ «ЕРТЕЛЬ-АУДИТ» 

mailto:e_audit@mail.lviv.ua


ТОВ «Аудиторська  фірма «Ертель-Аудит» 

                    Номер реєстрації в Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності 2514 

 
 
 
 
ТОВ «Аудиторська фірма 
            «Ертель-Аудит» 

  Україна, 79037, м. Львів,  вул. Б. Хмельницького, 228 

     Код за ЄДРПОУ 31145420, тел. +380 032 294 92 60 

            e-mail: e_audit@mail.lviv.ua 
 

 

видано Свідоцтво №0682, чинне до 31.12.2022 р. про відповідність системи контролю якості 

аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики 

аудиторів, законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність. 

 

5. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги 

з обов’язкового аудиту в попередньому фінансовому році 
 

У попередньому звітному періоді ТОВ «АФ «ЕРТЕЛЬ-АУДИТ» не надавались послуги 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес. 

 

6. Інформація про практики забезпечення незалежності, а також підтвердження 

проведення внутрішнього огляду дотримання незалежності 

 

Політики і процедури забезпечення незалежності передбачені у розділі «Етичні вимоги» СКАЯАП  

Фірми.  

Незалежність – це можливість вираження професійної думки та професійна поведінка в 

ході проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, уникнення фактів та обставин, що 

можуть поставити під загрозу професійне судження аудитора та дозволяють діяти чесно з 

об’єктивністю та професійним скептицизмом. 

Незалежність Фірми та персоналу вимагається у випадках виконання завдань з аудиту та 

інших завдань з надання впевненості. Політика та процедури Фірми спрямована на те щоби 

визначати й оцінювати обставини і відносини, що створюють загрози незалежності, та здійснити 

заходи, які дадуть змогу усунути ці загрози або зменшити їх до прийнятного рівня за допомогою 

застережних заходів або, якщо це необхідно, шляхом відмови від виконання завдання.  

Персонал фірми ознайомлений з вимогами незалежності. Фірма здійснює регулярний огляд 

відповідних змін у професійних стандартах та законодавстві та забезпечує оновлення внутрішніх 

стандартів з метою підтримання їх в актуальному стані. Ведеться облік всіх видів послуг, що 

надаються кожному клієнту з аудиту, та доходів від надання послуг. Встановлено вимоги щодо 

ротації партнерів із завдань з аудиту. Виконується ідентифікація та оцінка можливих загроз 

незалежності та об’єктивності при прийнятті та продовженні клієнтів і завдань , а також щорічна 

оцінка незалежності фірми. 

Всі аудитори та інші працівники фірми, на яких розповсюджуються вимоги незалежності, 

надають письмові підтвердження дотримання незалежності від клієнтів з аудиту щороку та 

кожного разу при призначенні на конкретне завдання. Внутрішній огляд дотримання незалежності 

фірмою та її співробітниками виконується під час огляду контролю якості завдань та щороку під 

час виконання моніторингових процедур. 

 

7. Інформація про безперервне навчання аудиторів. 

Безперервне навчання аудиторів є вимогою Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльності», професійних стандартів та запорукою забезпечення належної якості 

аудиторських послуг. Працівники фірми беруть участь у загальному та спеціальному професійному 

навчанні та підвищенню кваліфікації, що дозволяє їм виконувати покладені на них обов’язки.  

Навчання аудиторів та інших працівників здійснюється у різних формах. Аудитори проходять 

щорічне удосконалення знань, в порядку, визначеному чинним законодавством. Фірма сприяє 

професійному розвитку персоналу шляхом відвідування семінарів, вебінарів,  тренінгів з питань 

аудиту, бухгалтерського обліку, оподаткування та інших, які стосуються функціональних 

обов’язків конкретних працівників або сприяють отриманню нових знань та навичок. Також 

проходить навчання без відриву від роботи шляхом проведення тематичних семінарів всередині 

фірми з питань змін у стандартах бухгалтерського обліку та фінансової звітності, професійних 
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стандартах, податковому та цивільному законодавстві; забезпечення персоналу доступом до 

електронних ресурсів, професійних видань та баз даних.  
 

8. Відомості щодо принципів оплати праці ключових партнерів 

Результати діяльності кожного ключового партнера з аудиту оцінюються за його 

індивідуальною роллю, особистим вкладом в компанію та відповідності стандартам. Винагорода 

ключового партнера із аудиту складається з двох частин: щомісячна фіксована заробітна плата, яка 

відображає роль ключового партнера з аудиту в компанії і його обов’язки; винагорода, яка 

відображає оцінку діяльності кожного ключового партнера з аудиту за період. Система оцінки 

результатів діяльності застосовується до всіх ключових партнерів з аудиту.  

 

9. Опис політики ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до 

виконання завдання з обов’язкового аудиту. 

 Вимога щодо ротації ключового партнера з аудиту передбачена МСА та Законом України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». ТОВ «АФ «ЕРТЕЛЬ-АУДИТ» 

забезпечує дотримання політики та процедур ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, 

залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту. 

Ключові партнери з аудиту, відповідальні за проведення обов’язкового аудиту фінансової 

звітності, припиняють свою участь в обов’язковому аудиті фінансової звітності підприємства, що 

становить суспільний інтерес, не пізніше ніж через сім років з дати їх призначення. Вони не мають 

права брати участь у виконанні завдання з обов’язкового аудиту цього підприємства протягом 

наступних трьох років. 

Фірма дотримується вимоги щодо забезпечення ротації аудиторів, залучених до виконання 

завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Механізм поступової ротації застосовується 

поетапно до конкретних осіб, а не до всієї групи, яка виконує завдання. Тривалість виконання 

завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності розраховується з першого фінансового року 

згідно з договором на проведення аудиту, відповідно до якого суб’єкт аудиторської діяльності 

вперше призначається виконувати завдання з обов’язкового аудиту одного й того самого 

підприємства, що становить суспільний інтерес. 

 

10. Інформація про: 

доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, і суб’єктів, що належать до групи компаній, материнською 

компанією яких є такі підприємства –; 

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

осіб 617 тис. грн.; 

доходи від надання послуг з наданная впевненості, що не є аудитом чи оглядом 413 тис. 

грн.; 

доходи від надання дозволених неаудиторських послуг підприємствам, що становлять 

суспільний інтерес -; 

доходи від надання неаудиторських послуг іншим юридичним особам 360 тис. грн. 

 

12. Інформацію про пов’язаних осіб суб’єкта аудиторської діяльності 

Пов’язаною особою ТОВ «АФ «ЕРТЕЛЬ-АУДИТ» є учасниця, яка володіє часткою 100% у 

статутному капіталі Товариства, і є директором - Швед Оксана Миколаївна. 
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