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АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

РЕСПЕКТ 
Свідоцтво Аудиторської палати України 

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135 

 

Звіт про прозорість 
АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "РЕСПЕКТ" 

 У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

за 2019 рік 

 

Відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, в подальшому «Фірма», оприлюднює звіт про 

прозорість, складений за результатами діяльності за 2019 рік. 

 

1) Опис організаційно-правової структури та структури власності Фірми: 

Повне найменування 

юридичної особи 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Скорочене найменування 

юридичної особи 

АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ 

Код ЄДРПОУ 20971605 

Місцезнаходження 

юридичної особи 

65082, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, 

ПРОВУЛОК, МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1, ОФІС 535 

Організаційно-правова 

форма 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Дата реєстрації 18.03.1994 

Розмір статутного 

капіталу 

151 000,00 грн. 

 

Учасники 

ШВЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА  розмір внеску до статутного фонду: 

1 000.00 грн. 

ШВЕЦЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ  розмір внеску до статутного фонду: 

150 000.00 грн. 

Керівник Генеральний директор Швець Олена Олександрівна 

Телефон +38 097 4938110 

Факс +38 048 7269759 

Сайт www.afr.org.ua 

Адреса електронної пошти info@afr.org.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані про відокремлені 

підрозділи Фірми 

 

ФІЛІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В МІСТІ 

КРОПИВНИЦЬКИЙ; 20651627; 25002, Кіровоградська обл., місто 

Кропивницький, Фортечний район, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА , будинок 43 

Директор Куріленко Людмила Іванівна 

тел. +38 052 2348885,  +38 066 9638519, e-mail: busines005@gmail.com 

ФІЛІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В МІСТІ 

ДНІПРО; 42506538; 49081, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-

Нижньодніпровський район, ПРОСПЕКТ МАНУЙЛІВСЬКИЙ , будинок 

73, офіс 714; 

Директор: Заєць Олена Олександрівна 

тел. +38 096 5035222, +38 050 3623273, e-mail: afark@i.ua       

ФІЛІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В МІСТІ КИЇВ; 

42506559; 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ 

ГОГОЛІВСЬКА, будинок 39-А, офіс 42-А 

Директор: Будяк Володимир Миколайович    

тел. +38 050 3118821, +38 044 4869087, e-mail: budyakv@gmail.com             

http://www.afr.org.ua/
http://www.afr.org.ua/
mailto:info@afr.org.ua
mailto:busines005@gmail.com
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Основний вид діяльності 

Фірми 

код за КВЕД 69.20 «Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування» 

Діяльність відокремлених 

підрозділів Фірми 

Філії Фірми діють виключно з представницькими функціями 

 

3) Опис структури управління Фірми: 

 
Організаційна структура Фірми 
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4) Опис системи внутрішнього контролю якості та твердження органу управління або наглядового 

органу про її ефективність: 

Відповідно до вимого Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  

внутрішній контроль якості виконаного завдання з аудиту фінансової звітності проводиться 

рецензентом, який призначається з числа аудиторів, не залучених до виконання завдання з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, огляд якого проводиться.   

 

5) Інформація про дату останньої зовнішньої перевірки системи контролю якості: 

 

Директор 

(резензент) 

Генеральний директор 

 

 

Головний офіс 

 

 

Філія №1 

 

 

Філія №2 

 

Директор  

 

Директор 

філії 

 

Директор 

філії 

 

 

Аудитори 

 

Помічники 

аудитора 

 

 

Аудитори 

 

Бухгалтери- 

експерти 

 

 

Аудитори 

Головний 

бухгалтер 

 

Помічники 

аудитора 

Відповідальний 

за фінансовий 

моніторинг 

http://www.afr.org.ua/
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Рішення Аудиторської палати України від 26.01.2017 №338/3, Свідоцтво про відповідність системи 

контролю якості №0665 чинне до 31.12.2022. 

 

6) Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового 

аудиту в 2019 році: 

№пп Назва підприємства що становлять суспільний інтерес 

1 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАТИБОР" 

2 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ" 

3 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СПІЛЬНІ 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" 

4 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР" 

5 
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ"СХІД-ЗАХІД" 

6 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

ФІНАНСОВА ГРУПА" 

7 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСТО БАНК" 

8 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІКОМБАНК" 

9 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "ВОНА" 

10 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО 

СТРАХУВАННЯ" 

11 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНИЙ 

СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ" 

12 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "ІНТО" 

13 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

ФІНАНСОВА ГРУПА "ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ" 

14 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА 

МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 

15 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНВЕСТКРЕДИТ" 

16 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "135 ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНОМЕ" 

17 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ" 

18 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ "КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА" 

19 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНФОКС" 

 

7) Інформація про практики забезпечення незалежності, а також підтвердження проведення 

внутрішнього огляду дотримання незалежності: 

Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Фірма 

відмовляється від  надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що 

становить суспільний інтерес, якщо загальна сума винагороди, отримана від цього підприємства, 

щорічно перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом 

аудиторської діяльності впродовж п’яти років поспіль. 

Якщо загальна сума винагороди, отримана від підприємства, що становить суспільний інтерес, за кожен 

з останніх трьох років поспіль перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг 

Фірмою з обов’язкового аудиту фінансової звітності, Фірма  інформує про це аудиторський комітет 

підприємства і вживає заходів для забезпечення незалежності, узгоджених з аудиторським комітетом. 

 

http://www.afr.org.ua/
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8) Інформація про безперервне навчання аудиторів: 

Працівники фірми зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію, компетентність та рівень 

професійних знань. З метою підтримання на належному рівні необхідних знань та компетентності весь 

персонал фірми повинен продовжувати професійну освіту та навчання за місцем роботи. Генеральний 

директор (директор філії)  несе відповідальність за компетентність, рівень професійних знань найманих 

працівників. Для цього на фірмі встановлюються наступні процедури: 

 

 Фірма: 

- не менше разу на квартал проводить внутрішні семінари, на яких розглядаються та коментуються 

питання податкового законодавства, бухгалтерського обліку та аудиту, надання впевненості та етики. 

На зазначеному семінарі здійснюється обговорення помилок, допущених  найманими співробітниками 

та клієнтами; 

- надає необхідну нормативну літературу з питань бухгалтерського обліку, оподаткування з метою 

самостійного її вивчення; 

- формує бібліотеки нормативної та довідникової літератури і забезпечує доступ працівників до неї та до 

інформаційних баз та Інтернету; 

- наймає кваліфікованого зовнішнього фахівця для консультування; 

- застосовує формалізовані методи оцінки роботи персоналу: відгуки клієнтів; результати перевірок 

контролюючих органів; щодо аудиторів – моніторинг рішень АПУ, Органу суспільного нагляду щодо 

застосування стягнень до аудиторів (фірм); якість висловлення суті питань у підсумкових документах по 

роботі з клієнтами; якість оформлення робочих документів та розгляду питань програм перевірки, і .т. 

і.). 

 

 Усі спеціалісти, що мають сертифікати аудитора, крім обов’язкового підвищення кваліфікації, 

додатково мають: 

- приймати участь у діяльності однієї з професійних організацій (об’єднань); 

- отримувати професійну підготовку (або професійну освіту) шляхом, наприклад: навчання та складання 

іспитів для отримання сертифікату АССА, CIPA, постійно займатися самонавчанням шляхом вивчення 

спеціальної літератури та періодичних видань, що придбаваються (підписуються) фірмою; 

- обов’язково ретельно вивчати зміст  тих публікацій в засобах масової інформації, які  відповідають 

специфіки роботи клієнтів, по яким аудитор є ключовим партнером. 

 

 Усі інші  наймані працівники фірми повинні: 

- постійно займатися самонавчанням шляхом вивчення спеціальної літератури та періодичних видань, 

що придбаваються (підписуються) фірмою; 

- обов’язково ретельно вивчати зміст  тих публікацій в засобах масової інформації, які  відповідають 

його спеціалізації;  

- ретельно вивчати зміст інформаційний лист, щодо змінах у бухгалтерському, податковому 

законодавстві та професійних стандартах; 

- в любий інший зручний для  себе час, інформувати (краще письмово у довільній формі)  Генерального 

директора (директора філії) про власні наміри та цілі по підвищенню власної кваліфікації, отримання 

дипломів, сертифікатів,  участі у семінарах, тренінгах, тощо. Ці плани співробітника мають бути 

враховані Фірмою під час планування завантаженості працівника на перевірках, у відрядження та при 

наданні йому відпусток.  

 

9) Відомості щодо принципів оплати праці ключових партнерів: 

Ключові партнери, аудитори та інші співробітники, які залучені до виконання завдань з обов’язкового 

аудиту (підприємств, що становлять суспільний інтерес та інших), отримають додаткову оплату, яка 

визначається з урахуванням складності, об’єму виконання  завдань, ролі кожного члена команди із 

завдавання з аудиту. Розмір доплат встановлюється у наказі Генерального директора (директора філії).   

При цьому винагорода, отримана Фірмою від клієнта за послуги, не пов’язані з обов’язковим аудитом 

фінансової звітності, не  враховуються при визначенні обсягу оплати праці ключовому партнеру, 

аудиторам та іншим працівникам, залученим до виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності цього клієнта. 

    

10) Опис політики ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до виконання завдання з 

обов’язкового аудиту: 

Ротація ключового партнера із завдання  проводиться один раз на п’ять років. Ротація ключового 

партнера завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності – один раз на сім років. 

 

http://www.afr.org.ua/
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11) Інформація про доходи Фірми за 2019 рік: 

Вид доходів Сума 

 (в тис.грн.) 

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 

1987,3 

Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності інших 

юридичних осіб 

983,7 

Доходи від надання дозволених неаудиторських послуг підприємствам, що становлять 

суспільний інтерес 

0 

Доходи від надання неаудиторських послуг іншим юридичним особам 1117,0 

Всього доходи: 4 088,0 

 

12) Інформація про пов’язаних осіб Фірми: 

Пов’язана особа Ознака за якою особу визначено як пов’язану 

ШВЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА Провідний управлінський персонал 

ШВЕЦЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Власник істотної участі (пряма участь 99,34%) 

 

 

Дата публікації 17.02.2020 

 

 

Генеральний директор 

АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ     Олена Швець 

 

 

http://www.afr.org.ua/

		20971605|2220609121|ШВЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА|"АФ ""РЕСПЕКТ"" У ВИГЛЯДІ ТОВ"
	2020-04-14T11:12:26+0300
	UA
	ШВЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
	ПІДТВЕРДЖУЮ


		20971605|АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ|"АФ ""РЕСПЕКТ"" У ВИГЛЯДІ ТОВ"
	2020-04-14T11:13:06+0300
	UA
	АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ
	ПЕЧАТКА




