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ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"

Повне та скорочене найменування 
аудиторської ф�рми: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"
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Код за ЄДРПОУ: 35449775

М�сцезнаходження:
69118, м. Запор�жжя, вул. Нагниб�ди, буд. 15, к. 2
Фактична адреса:
69032, м. Запор�жжя, пр. Металург�в, буд. 21/24
01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 10

Банк�вськ� рекв�зити
IBAN UA 09 300346
0000026008021655801
В АТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ

Номер, дата видач� Св�доцтва про
включення до
Реєстру аудиторських ф�рм та
аудитор�в, виданого АПУ:
№ 4126, видане р�шенням
Аудиторської палати України
№ 188/3 в�д 26.03.2008 р.,
подовженого р�шенням
Аудиторської палати України
25.01.2018 р. № 354/4, д�йсне до
25.01.2023 р.

Номер, дата видач� Св�доцтво про
в�дпов�дн�сть
контроля якост�, виданого АПУ:
№ 0780, видане р�шенням
Аудиторської палати України
№ 360/4 в�д 31.05.2018 р. Чинне
до 31.12.2023 р.

Включення до розд�л�в Реєстру
аудитор�в та суб’єкт�в аудиторської д�яльност� 
(реєстрац�йний № 4126):
- суб’єкти аудиторської д�яльност�;
- суб’єкти аудиторської д�яльност�, як� мають право
проводити обов’язковий аудит ф�нансової
зв�тност�;
- суб’єкти аудиторської д�яльност�, як� мають право
проводити
обов’язковий аудит ф�нансової зв�тност�
п�дприємств, що становлять сусп�льний
�нтерес.

Оф�ц�йний сайт: kapital-grand.com.ua

Адреси електронної пошти:
kg_audit@ukr.net
audit@kapital-grand.com.ua
office@kapital-grand.com.ua
info@kapital-grand.com.ua

Контактн� номера телефон�в:
+38 095 230 15 35
+38 068 812 70 60
+38 099 037 09 52
+38 061 236 77 22



техн�чний � програмний
 супров�д продуктових процес�в

55

ПОСЛУГИ КОМПАНІЇ

АУДИТОРСЬКІ

Обов'язковий/Ін�ц�ативний
аудит зг�дно з П(С)БО/МСФЗ
           Трансформац�я /
          Перех�д на МСФЗ

ПОДАТКОВІ
Трансфертне ц�ноутворення
 Анал�з податкових ризик�в
         Перев�рка ведення
     бухгалтерського обл�ку

      Б�знес-консультування
               Надання зв�ту 
              про управл�ння   
            Навчання з МСФЗ

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ

ФІНАНСОВІ
супров�д компан�й вс�х

 галузей в реал�зац�ї
 �нвестиц�йних проект�в

DUE DILIGENCE
Ф�нансовий та податковий
              Юридичний
               Техн�чний
              HR (кадровий)

ЮРИДИЧНІ
Антикорупц�йний аудит
  Реєстрац�я п�дприємств
        Супров�д угод та
       судових процес�в ОЦІНОЧНІ

      Оц�нка при переход� на МСФЗ   
          Оц�нка вс�х вид�в майна
            Проведення експертиз
           Оц�нка ф�нансового стану
                               б�знесу

АВТОМАТИЗАЦІЯ
техн�чний � програмний
 супров�д продуктових

 процес�в



Догов�р страхування цив�льно-правової в�дпов�дальност� суб’єкта
аудиторської д�яльност� перед трет�ми особами (№ 3500794 в�д 20.05.2020 р.,
терм�н д�ї договору страхування: 21.05.2020 р. по 20.05.2021 р.), укладений
в�дпов�дно до типової форми договору страхування, затвердженої
Нац�ональною ком�с�єю, що зд�йснює державне регулювання у сфер� ринк�в
ф�нансових услуг, за погодженням з Органом сусп�льного нагляду за
аудиторською д�яльн�стю. Профес�йної в�дпов�дальност� ТОВ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» застрахована на 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят
м�льйон�в гривень 00 коп�йок).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«КАПІТАЛ ГРАНД»   є   самост�йним    господарським     суб’єктом,    який   за
орган�зац�йно-правовою      формою      є      товар�ством      з      обмеженою
в�дпов�дальн�стю,     що     є     юридичною     особою,     створеною     зг�дно
ус�х норм д�ючого законодавства у форм� приватної власност� у 2007 роц�.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА ТА
СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

Станом на грудня р загальний розм р частки в статутному кап тал
аудиторсько ф рми що належала сертиф кованому аудитору громадянину
України складав
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ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» не було членом будь-якої
аудиторської мереж�.



СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

Вищим органом управл�ння ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»
є Загальн� збори учасник�в. Виконавчим органом Товариства є Директор.

Директор Товариства Кролик Олена Анатол�ївна номер реєстрац�ї в
Реєстр� аудитор�в В Загальних зборах беруть участь учасники або
призначен� ними представники

Кожен учасник Товариства на Загальних зборах має к�льк�сть голос�в,
пропорц�йну до розм�ру його частки у Статутному кап�тал� Товариства.
Загальн� збори учасник�в Товариства можуть приймати р�шення з будь-
яких питань д�яльност� Товариства.
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА
ТВЕРДЖЕННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ АБО
НАГЛЯДОВОГО ОРГАНУ ПРО ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Система контролю якост� аудиторських послуг ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
КАПІТАЛ ГРАНД базується на вимогах М�жнародних стандарт�в
контролю якост� аудиту огляду �ншого надання впевненост� та супутн�х
послуг зокрема М�жнародного стандарту контролю якост�

В�дпов�дальною особою за внутр�шн�й контроль якост� є Васильєва
Св�тлана Олександр�вна (номер реєстрац�ї в Реєстр� аудитор�в 101986).

Кер�вництво Товариства п�дтверджує, що створена система контролю
якост� аудиторських послуг є ефективною � забезпечує в�дпов�дн�сть
наданих кл�єнтам послуг вимогам законодавства України та
профес�йних стандарт�в.

процес з навчання та роз яснення
пол�тики � процедур контролю у
Товариств� забезпечує
ознайомлен�сть розум�ння
персоналу та заохочує д�яти
в�дпов�дно до пол�тики та процедур

показники контролю якост�
аудиту як� використовуються
допомагають Товариству в
розробц� та мон�торингу якост�
аудиту та зв�тност� про прогрес
своєї роботи

�нновац�ї є нев�д ємною частиною
всього процесу проведення аудиту
наш� спец�ал�сти використовують
комб�нац�ю глобальних �нновац�йних
�нструмент�в розроблених нашими
власними групами фах�вц�в

мон�торинг розглядає як
в�дпов�дн�сть пол�тики �
процедур контролю якост�
встановленим вимогам так �
ефективн�сть роботи системи
контролю якост�
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ МИ
БУДУЄМО
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ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»  зд�йснює д�яльн�сть чесно, д�є етично
та легально, в�дпов�дно до вс�х чинних закон�в � норм. Товариство зд�йснює свою
д�яльн�сть в�дпов�дно до стандарт�в ф�нансової зв�тност� �
не допускаємо будь-яких спроб шахрайства або ман�пулювання своєю ф�нансовою
�нформац�єю. Товариство будує р�вноправн� в�дносини з партнерами на засадах
дов�ри.

Товариство зд�йснює свою д�яльн�сть в�дпов�дно до принцип�в д�лової повед�нки. Ц�
принципи м�стять етичн� зобов'язання, що є основою того,як саме ми приймаємо
р�шення � як д�ємо в т�й чи �нш�й ситуац�ї.Товариство встановлює пол�тику та
процедури незалежност� на основ� Кодексу етики для профес�йних бухгалтер�в,
випущеного Радою з М�жнародних стандарт�в етики длябухгалтер�в («Кодекс»),
та стандарт�в незалежност� Ком�с�ї з ц�нних папер�в .

Товариство пост�йно вдосконалюємо як�сть   послуг та профес�йн� компетенц�ї
своїх сп�вроб�тник�в, п�дтримує бажання сп�вроб�тник�в до особистого, духовного
та профес�йного вдосконалення. Товариство заохочує   прац�вник�в до навчання й
освоєння �нновац�йних п�дход�в до надання послуг,   мотивує та п�дтримує
рац�ональн� пропозиц�ї щодо оптим�зац�ї роботи.

Ми переконан�, що ефективного результату можна досягти лише завдяки
злагоджен�й робот� у команд�, кожен член якої несе персональну в�дпов�дальн�сть
за загальний результат. Ми – єдина команда, у нас сп�льн� ц�л�.   Ми в�дкрит� до
сп�впрац�, допомагаємо � п�дтримуємо один одного. Ми займаємо р�вну
партнерську позиц�ю при сп�лкуванн�. Ми уважн� до думок оточуючих

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» гарантує своїм сп�вроб�тникам захист
персональних даних. Особист� в�домост� про сп�вроб�тник�в не п�длягають
розкриттю, за винятком випадк�в, передбачених законодавством.
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ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА  «КАПІТАЛ ГРАНД» п�клується про захист конф�денц�йної
�нформац�ї, як про одну з необх�дних умов п�дтримання її стаб�льност� та
над�йност�. Ми не використовуємо в особистих ц�лях, не обговорюємо та не
передаємо сторонн�м особам конф�денц�йну �нформац�ю, отриману нами п�д час
виконання службових обов'язк�в.

Товариство несе в�дпов�дальн�сть за збереження даних, �нформац�ї, зв�т�в,
документ�в, що знаходяться у   компетенц�ї Товариства, в умовах, що
унеможливлюють їх втрату, пошкодження або навмисну несанкц�оновану зм�ну.
Це правило в�дноситься до даних � документ�в як у паперовому, так �
електронному вигляд�.

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА«КАПІТАЛ ГРАНД» гарантує своїм сп�вроб�тникам захист
персональних даних. Особист� в�домост� про сп�вроб�тник�в не п�длягають
розкриттю, за винятком випадк�в, передбачених законодавством.

Своїх постачальник�в � партнер�в ми обираємо т�льки на умовах чесної конкуренц�ї
� вважаємо неприпустимим будь-який тиск на сп�вроб�тник�в, що приймають
р�шення. Товариство за жодних обставин не бере участь у корупц�йних або
пов'язаних �з хабарництвом д�ях.   Товариство   не сп�впрацює з компан�ями, що
оф�ц�йно визнан� як так�, що ф�нансують тероризм.



ДАТА ОСТАННЬОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПЕРЕВІРКИ
СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

В�дпов�дно до Р�шення АПУ в�д р № Товариством було
отримано Св�доцтво про в�дпов�дн�сть системи контролю якост�

Св�доцтвом засв�дчено що Товариство пройшло зовн�шню перев�рку
системи контролю якост� аудиторських послуг створеної в�дпов�дно до
стандарт�в аудиту дотримується вимогМ�жнародного стандарту
контролю якост� норм профес�йної етики аудитор�в та законодавчих �
нормативних вимог що регулюють аудиторську д�яльн�сть

Св�доцтво про в�дпов�дн�сть системи контролю якост� № було
видане на п�дстав� р�шення Аудиторської палати України за№ в�д

та є чинним до
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ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ
СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, ЯКИМ НАДАВАЛИСЯ ПОСЛУГИ
З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ В ПОПЕРЕДНЬОМУ
ФІНАНСОВОМУ РОЦІ

В роц� послуги з обов язкового аудиту п�дприємствам що становлять
сусп�льний �нтерес надавались таким п�дприємствам

ПРАТ ММК ІМ ІЛЛІЧА
ТОВ МЕТІНВЕСТ РЕСУРС
ПРАТ ДМЗ
ТОВ ЗБАГАЧУВАЛЬНАФАБРИКА СВЯТО ВАРВАРИНСЬКА
ПРАТ ШУ ПОКРОВСЬКЕ
ПРАТ ЦГЗК
ПРАТ ПІВНГЗК
ПРАТ ІНГЗК
ПРАТ АКХЗ
ПРАТ ДКХЗ
ПРАТ ЗАПОРІЖКОКС
ТОВМЕТІНВЕСТ СМЦ
ТОВМЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ
ПРАТ Київопорядкомплект
ПАТ ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ
ДП ВК КРАСНОЛИМАНСЬКА
ТОВ СПОЖИВЧЦЕНТР
ДП МИРНОГРАДВУГІЛЛЯ
ПРАТ НОВА ЛІНІЯ
ПРАТ СК ПРЕСТИЖ
ПРАТ СК НАДІЙНА
ТДВ СКМЕГАПОЛІС
ТДВ СК АЗІНКО
ТДВ СК КРОК
ТДВ СК АСКОР
ПРАТ СК Кап�тал страхування
ТДВ СК КАСТОДІ
СК ФІДЕЛЬ
ПРАТ СК ГАРАНТІЯ
ПРАТ СК ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС
ПРАТ СК РЕСПЕКТ
ПРАТ СК ВЕЛЕС
ПРАТ СК КАШТАН
ПРАТ СК ДЕЛЬФІН
ПАТ МОНФАРМ
ПРАТ ЗАПОРОЖВОГНЕТРИВ

Перел�к п�дприємств
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ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»
вживає необх�дних заход�в для забезпечення
незалежност� п�д час надання аудиторських
послуг у випадках, передбачених М�жнародними
стандартами аудиту, зокрема, недопущення
�снуючого або потенц�йного конфл�кту �нтерес�в,
а також впливу догов�рних або �нших в�дносин, у
яких беруть участь аудитор, суб’єкт аудиторської
д�яльност�, власники (засновники, учасники),
посадов� особи � прац�вники суб’єкта
аудиторської д�яльност�, �нш� особи, залучен� до
надання аудиторських послуг, та пов’язан� особи
суб’єкт аудиторської д�яльност�.

ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ,
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО
ОГЛЯДУ ДОТРИМАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

чесн�сть компетентн�стьконф�денц�йн�сть ретельн�сть

Ведеться обл�к вс�х вид�в послуг, що надаються
кожному кл�єнту з аудиту та доход�в в�д надання
послуг. Щонайменше раз на р�к та при
призначенн� на конкретне завдання ТОВ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» 
 отримує письмове п�дтвердження в�д персоналу
щодо дотримання Кодексу етики та Закону
України «Про аудит та ф�нансової зв�тност� та
аудиторську д�яльн�сть» та процедур щодо
незалежност�.
Персонал ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ
ГРАНД» дотримується та сл�дує таким
фундаментальним принципам профес�йної
етики:
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У роц� наш� аудитори пройшли навчання зМ�жнародних стандарт�в
аудиту подання ф�нансової зв�тност� за МСФЗ у тому числ� консол�дованої
основ корпоративного управл�ння Проходження навчання п�дтверджено
в�дпов�дними сертиф�катами та св�доцтвами Аудиторської Палати України
про пост�йне удосконалення профес�йних знань аудитор�в за р�к
Тривал�сть навчання за затвердженими Аудиторською Палатою України
програмами склала не менше академ�чних годин за р�к для
кожного сертиф�кованого аудитора а за останн� три роки не
менше академ�чних годин для кожного сертиф�кованого аудитора Кр�м
того з метою п�дтримання профес�йних знань на належному р�вн� а також
їх поглиблення розширення та оновлення спец�ал�сти ТОВ АУДИТОРСЬКА
ФІРМА КАПІТАЛ ГРАНД

НАВЧАННЯ АУДИТОРІВ

Персонал ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»  пост�йно
удосконалює свою профес�йну компетентн�сть та в�ддан�сть етичним
засадам, що дає змогу казати про високу квал�ф�кац�ю аудитор�в.

З метою забезпечення високої якост� аудиту та супутн�х йому послуг, ми
дотримуємося вс�х законодавчих вимог щодо безперервного профес�йного
навчання аудитор�в.

в�дв�дують профес�йн� заходи в
Україн� – сем�нари, кругл� столи,
конференц�ї, веб�нари тощо

мають доступ до корпоративної бази
знань, а також до внутр�шн�х правил,
пол�тик � процедур

читають профес�йн� видання з
бухгалтерського обл�ку та МСФЗ



користуються профес�йною б�бл�отекою,
що м�стить книги з М�жнародних
стандарт�в аудиту та МСФЗ

навчаються на практиц� –
виконуючи робоч� завдання п�д
кер�вництвом б�льш досв�дчених
колег

отримують пост�йний зворотний
зв’язок в�д кер�вник�в,
виконуючи поточн� робоч� завдання

мають доступ до навчальних
матер�ал�в Компан�ї

в�дв�дують всеукраїнськ� м�жнародн�
конференц�ї з аудиту Безперервне
навчання аудитор�в окр�м
вищезазначених фактор�в базується
в наш�й Компан�ї на модел�
Ця модель демонструє можлив�сть
забезпечення стаб�льного результату
та ст�йкого розвитку нових знань
профес�йних погляд�в та повед�нки �
це головним чином за рахунок
навчання на робочому м�сц�

систематично проходять внутр�шн�
сем�нари та трен�нги з питань
методолог�ї аудиту якост� надання
аудиторських послуг профес�йної
етики та загроз незалежност� зм�н у
законодавчих актах України близько

г один корпоративного навчання у
роц� у тому числ� годин

вступного курсу для нових
сп�вроб�тник�в департаменту аудиту
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визначення основних критер�їв оц�нки роботи ключових партнер�в
безперервний анал�з як процесу виконання, так � результат�в роботи
в�дпов�дно до прийнятих критер�їв.

ПРИНЦИПИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЛЮЧОВИХ
ПАРТНЕРІВ

Результати д�яльност� кожного ключового партнера оц�нюються за їх
�ндив�дуальною роллю та обсягами роботи.

Винагорода ключових партнер�в, складається з:
  - щом�сячної ф�ксованої зароб�тної плати, яка в�дображає роль 
     ключового партнера в компан�ї � його обов’язки;
  - можливої прем�альної винагороди за р�шенням директора ф�рми.

Наша Компан�я впроваджує та дотримується наступних принцип�в оплати
прац� ключових партнер�в департаменту аудиту:

Основними критер�ями при оц�нц� роботи є:

- високий профес�йний р�вень � як�сть;
- в�дпов�дн�сть законодавству та профес�йним етичним нормам;
- в�дпов�дн�сть Пол�тикам � процедурам Компан�ї;
- залучен�сть ключового партнера та �нших сп�вроб�тник�в
   департаменту аудиту, що виконують робоч� завдання з метою надання    
   профес�йних послуг Кл�єнтам;

При визначенн� р�вня оплати прац� ключовими партнерами також
приймаються до уваги:

-  досв�д;
-  роль та в�дпов�дальн�сть ключового партнера Оплата прац� ключових     
партнер�в складається з основної посадовий оклад в�дпов�дно до
затвердженогоштатного розпису та додаткової прем�ї
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ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2020 Р.

Дох�д, без ПДВ      тис. грн.

Послуги з обов’язкового аудиту ф�нансової зв�тност� п�дприємств,
 що становлять сусп�льний �нтерес, � суб’єкт�в, що належать до 
групи компан�й, материнською компан�єю яких є так� п�дприємства

Послуги з обов’язкового аудиту ф�нансової зв�тност� �нших
юридичних ос�б

Дозволен� неаудиторськ� послуги п�дприємствам, що становлять
сусп�льний �нтерес*

Інш� послуги з надання впевненост� (�н�ц�ативний аудит, огляд та
�нш�) та супутн� послуги

Інш� профес�йн� послуги

Усього за компан�єю ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«КАПІТАЛ ГРАНД»

* Дозволен� неаудиторськ� послуги в рядку (3) включають завдання з аудиту, як� не є 
  обов’язковими зг�дно з визначенням в Закон�, завдання з огляду та �нш� 
  неаудиторськ� послуги.
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Розкриття зг�дно з вимогами Статт� Закону

Нижче представлена розбивка доходу ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА КАПІТАЛ ГРАНД
за р�к який зак�нчився грудня року

4052,2

1144,6

9080,7

3883.9

0, 00

0, 00



ПОЛІТИКИ РОТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ
ПАРТНЕРІВ З АУДИТУ

Зам�на ключового партера з аудиту та аудитор�в у завданнях з обов’язкового
аудиту ф�нансової зв�тност� в�дбувається кожн� с�м рок�в без права брати
участь у виконанн� завдання обов’язкового аудиту ф�нансової зв�тност�
протягом наступних трьох рок�в.

Ротац�я фах�вц�в, що зд�йснюють аудит на одному об’єкт� в�дбувається один
раз на три роки з наступним призначенням на цей об’єкт лише через два
роки. У раз� неможливост� ротац�ї спец�ал�ст�в один раз на два роки
проводиться незалежна перев�рка роботи персоналу з надання замовников�
аудиторських послуг – в�дпов�дальною особою за контроль якост�.

На виконання вимог Закону України «Про Аудит ф�нансової зв�тност� та
аудиторську д�яльн�сть» ТОВ "Аудиторська ф�рма "Кап�тал Гранд"
запровадило внутр�шню пол�тику та процедуру мон�торингу тривалост�
завдання з обов’язкового аудиту та ротац�ї ключових партнер�в з аудиту та
аудитор�в, залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту, що
передбачає поступову ротац�ю ключових партнер�в та аудитор�в протягом
терм�ну, визначеного законодавством України

ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ СУБ’ЄКТА
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пов’язаними особами ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» є: 

посадова особа платника податку, волод�є корпоративними правами
юридичної особи у розм�р� в�дсотк�в

Громадянка України - Кролик Олена Анатол�ївна 
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ДОДАТКИ

1
Директор

В�дпов�дальний прац�вник
за ф�нансовий мон�торинг 

Перший заступник
директора

Комерц�йний директор

Департамент 
з аудиту

Заступник директора
з аудиту

Заступник директора
департамента аудиту 

Департамент з МСФЗ

Головний спец�алист
з МСФЗ

Пров�дн� спец�алисти
з МСФЗ

Ф�нансовий директор

Ключов� партнери з завдання
(Головн� аудитори) 

Аудитори 

Асистенти аудитор�в

Контролер з якост�

Ф�нансовий департамент

Головний бухгалтер 

Бухгалтери

Економ�ст


