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ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «КАУПЕРВУД» 
за 2021 рік 

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» оприлюднює цей Звіт про прозорість, складений за 
результатами діяльності за 2021 рік, на виконання вимог положень статті 37 
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 
21.12.2017 р. №2258-VIII та у зв’язку з тим, що ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» надає 
послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«КАУПЕРВУД», ідентифікаційний код юридичної особи 20219083 (ТОВ АФ 
«КАУПЕРВУД») зареєстроване як юридична особа 20 серпня 1993 р. 

У жовтні 2018 року ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» було включене під №0031 до Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у розділ «Суб’єкти аудиторської 
діяльності» відповідно до п. 3 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 
21.12.2017 р. №2258-VIII (який був введений в дію з 01.10.2018), оскільки ТОВ АФ 
«КАУПЕРВУД» було раніше включене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за 
№0031 на підставі рішення Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001 р. 
(свідоцтво №00762, термін чинності якого було продовжено до 30.07.2020 р. на 
підставі рішення Аудиторської палати України №313/3 від 30.07.2015 р.). 

18.12.2018 року ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» під №0031 включене також до наступних 
розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 

- «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 
аудит фінансової звітності»; 

- «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 
аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес». 

1. Організаційно-правова структура та структура власності ТОВ АФ 
«КАУПЕРВУД» 

1.1. Організаційно-правова структура ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» 

Організаційно-правова структура ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» складається з наступного: 

Генеральний директор, якому підпорядковуються головний бухгалтер та керівники 
підрозділів: 

• директор Департаменту аудиту, 
• директор Департаменту консультацій з податків і зборів та бухгалтерського 

обліку, 
• директор Департаменту правового забезпечення та корпоративних відносин. 
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1.2. Структура власності ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» 

Учасниками ТОВ АФ «КАУПЕРВУД», статутний капітал якого становить 33 000,00 
гривень (тридцять три тисячі гривень), з 06.08.2021 року, є дві особи: 
1. ФІЗИЧНА ОСОБА (ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ) Беспалов Юрій Іванович, якому 
належить частка у статутному капіталі вартістю 26 400, 00 грн. (двадцять шість 
тисяч чотириста гривень 00 копійок), що становить 80% від загального розміру 
статутного капіталу; 
Вказаний учасник є одночасно і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ АФ 
«КАУПЕРВУД». 
2. ФІЗИЧНА ОСОБА (ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ) Галасюк Наталія Валентинівна, якій 
належить частка у статутному капіталі вартістю 6 600, 00 грн. (шість тисяч шістсот 
гривень 00 копійок),  що становить 20% від загального розміру статутного капіталу.  
 
2. ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» не є членом аудиторської мережі. 

3. Структура управління ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» 

Управління ТОВ АФ «КАУПЕРВУД», яке створене як господарське товариство у 
формі товариства з обмеженою відповідальністю, здійснюють такі органи 
управління: 

- Загальні збори учасників, які є вищим органом ТОВ АФ «КАУПЕРВУД». 
- Генеральний директор, який є виконавчим органом ТОВ АФ «КАУПЕРВУД». 

Генеральний директор ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» обирається Загальними зборами 
учасників ТОВ АФ «КАУПЕРВУД». 
Управління ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» здійснюється відповідно до Статуту аудиторської 
фірми та чинного законодавства України. 

4. Система внутрішнього контролю якості та її ефективність 

Система внутрішнього контролю якості ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» побудована у 
відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII, Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 
(МСА), Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ. 

Система внутрішнього контролю якості ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» включає елементи, 
передбачені Міжнародним стандартом контролю якості 1 (МСКЯ 1), а саме: 

• відповідальність керівництва за якість на фірмі; 
• відповідні етичні вимоги; 
• прийняття та продовження відносин з клієнтами і конкретних завдань; 
• людські ресурси; 
• виконання завдання; 
• моніторинг. 

Відповідальність керівництва за якість на фірмі 

Генеральний директор несе остаточну відповідальність за керівництво і розвиток 
системи якості ТОВ АФ «КАУПЕРВУД», а також за підтримку високого рівня якості 
послуг, які надаються нашим клієнтам. У ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» також призначено 
відповідального за функціонування системи контролю якості − директора 
Департаменту аудиту, який ідентифікує і розуміє питання контролю якості й 
розробляє відповідні політики та процедури, а також впроваджує такі політики і 
процедури. 
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Відповідні етичні вимоги 

Співробітники ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» зобов’язані дотримуватися принципів 
професійної етики, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність», Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ, 
Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та інших професійних стандартів. 

Наші співробітники підтримують особисту ділову репутацію і репутацію ТОВ АФ 
«КАУПЕРВУД». Всі співробітники несуть відповідальність за дотримання ними 
етичних принципів та ознайомлені з етичними вимогами та вимогами щодо 
незалежності, викладеними у розроблених ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» документах. 

Контроль за дотриманням етичних стандартів та вимог щодо незалежності 
здійснюється на всіх етапах надання аудиторських послуг. 

Прийняття та продовження відносин з клієнтами і конкретних завдань 

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» здійснює політику та процедури з прийняття та продовження 
стосунків з клієнтами і конкретних завдань задля забезпечення гарантії того, що 
компанія може надати послуги високої якості конкретному клієнту з врахуванням 
пов’язаних з ним ризиків. 

При розгляді цих питань ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» враховує: розуміння бізнесу клієнта; 
наявність достатньої компетенції, часу та ресурсів для прийняття завдання або 
продовження співпраці з клієнтом; можливість виконання конкретного завдання у 
встановлені терміни; вирішення питань професійної етики та загроз втрати 
незалежності; наявність судів з конкретним клієнтом; наявність непрофесійних 
відносин; й інші питання. 

Щодо нових клієнтів ми здійснюємо оцінку наявності ознак нечесності конкретного 
клієнта або будь-яких інших проблем, що можуть виникнути у відносинах з цим 
клієнтом. Під час цієї оцінки ми приділяємо особливу увагу інформації щодо 
негативної ділової репутації та схильності до судових позовів власників або 
керівництва клієнта, інформації щодо можливої участі клієнта у відмиванні грошей 
чи іншій злочинній діяльності. Ми також аналізуємо причини відмови від 
попереднього аудитора та природу всіх розбіжностей у фінансовій звітності, наявну 
інформацію або ознаки невиправданого обмеження обсягу робіт попереднього 
аудитора під час аудиту. 

При прийнятті або продовженні завдання з обов’язкового аудиту ми також 
враховуємо відповідні обмеження, встановлені Законом України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII. 

Перед прийняттям нового завдання від існуючого клієнта, ми здійснюємо аналіз 
попередньо зібраної інформації про нього та виявляємо можливість існування 
обмежень, які можуть завадити досягненню цілей цього нового завдання. У разі 
наявності таких обмежень ми відмовляємось від прийняття цього нового завдання. 

Співпрацюючи з клієнтом, ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» розглядає обставини, за яких може 
відбутися припинення співпраці з клієнтом. Такими обставинами, наприклад, 
можуть бути: відсутність необхідних ресурсів, знань, компетенції або часу на 
виконання завдання з боку аудиторів; фінансові, етичні або репутаційні чинники, 
що змушують аудиторів припинити співпрацю (несплата клієнтом гонорару у 
відповідності до договору, здійснення тиску на аудиторів під час виконання 
завдання, існування кримінальних справ щодо керівництва клієнта, тощо); інші 
обставини, які можуть становити загрозу можливості якісного виконання завдання. 
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Людські ресурси 

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» впровадила політику та процедури для забезпечення того, 
щоб всі наші фахівці мали необхідні знання та навички під час надання послуг, з 
дотриманням високих професійних стандартів та принципів етики, включаючи 
об’єктивність, чесність та незалежність. 
 
ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» застосовує високі вимоги щодо кандидатів на посади 
фахівців. У співбесідах з кандидатами на посади приймають участь керівники 
фірми. Ми надаємо перевагу кандидатам, які мають високий рівень освіти, досвід 
роботи за фахом та мають рекомендації або характеристики. 

Зростання компетентності персоналу ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» значною мірою 
залежить від безперервного професійного розвитку, який дає персоналу змогу 
підтримувати свої знання і можливості. Саме тому керівництво ТОВ АФ 
«КАУПЕРВУД» в своїй політиці та процедурах робить наголос на необхідності 
продовження освіти персоналу всіх рівнів та надає потрібні для навчання ресурси 
та допомогу, що дає змогу персоналу розвивати й підтримувати на належному рівні 
необхідні знання та компетентність. Особлива увага приділяється безперервному 
навчанню аудиторів. 

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» регулярно проходить оцінку, яка включає форму 
комплексного аналізу результатів роботи фахівців, перспектив їх розвитку та 
потреб у навчанні. Оцінка рівня професійної компетентності та контроль за 
фактичним виконанням плану навчання здійснюється наприкінці кожного року. 

Виконання завдання 

Наша методологія і документація аудиту розроблена для забезпечення дотримання 
відповідних Міжнародних стандартів аудиту. Процедури для виконання завдань 
викладені в документах, розроблених ТОВ АФ «КАУПЕРВУД». 

Під час виконання завдань аудиторські процедури документуються у відповідності 
до вимог Міжнародних стандартів аудиту. 

Виконання нами стандартних алгоритмів здійснення аудиту передбачає, зокрема: 
• Отримання розуміння бізнесу клієнта і розробку стратегії аудиту, в тому 

числі оцінку ризиків і планування аудиту; 
• Виконання аудиторських процедур, в тому числі: виконання тестування для 

підтвердження розуміння, виконання тестування контролів, виконання 
тестування по суті, виконання загальних процедур аудиту; 

• Завершення і огляд результатів аудиту. 

Роботу усіх членів команди із завдання перевіряють партнери із завдання з 
дотриманням вимог положень, розроблених ТОВ АФ «КАУПЕРВУД». Контроль якості 
виконання кожного окремого завдання здійснює спеціально призначений 
відповідальний за перевірку контролю якості завдання, який не бере іншої участі у 
завданні протягом періоду перевірки. 

Моніторинг 

Процес моніторингу ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»: 
− включає постійний розгляд та оцінку системи контролю якості фірми включно 

з періодичним інспектуванням мінімум одного завершеного завдання на 
кожного партнера із завдання; 

− покладає відповідальність за моніторинг на аудитора, що має достатній та 
відповідний досвід і повноваження, які дають йому можливість прийняти таку 
відповідальність; та 
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− вимагає, щоб особи, які беруть участь у виконанні завдання чи перевірці 
контролю якості завдання, не брали участі в інспектуванні завдань. 

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» повідомляє відповідним партнерам із завдання та іншому 
персоналу, що має до цього відношення, про недоліки, виявлені у процесі 
моніторингу, та надає рекомендації щодо дій, спрямованих на їх виправлення. 

Заява про ефективність 

Керівництво ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» вважає, що запроваджена нами система 
контролю якості аудиторських послуг у суттєвих аспектах є ефективною і в цілому 
забезпечує дотримання нами професійних стандартів та надання якісних послуг 
нашим клієнтам. 

При цьому необхідно брати до уваги, що система контролю якості, внаслідок 
властивих обмежень, не може забезпечити абсолютну впевненість у тому, що всі 
випадки недотримання вимог чинного законодавства та нормативно-правового 
регулювання будуть попереджені або виявлені. 

5. Інформація про дату останньої зовнішньої перевірки системи контролю 
якості 

На підставі Плану-графіку проведення перевірок з контролю якості на 2020 рік, 
затвердженого наказом Державної установи «Орган суспільного нагляду за 
аудиторською діяльністю» від 06.12.2019 р. №21-кя (зі змінами), Інспекцією із 
забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 
здійснено перевірку ТОВ АФ «КАУПЕРВУД». 

Згідно наказу Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською 
діяльністю» про проходження перевірки контролю якості № 67-кя від 29.12.2020 р. 
за результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг визнано ТОВ АФ 
«КАУПЕРВУД» таким, що пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг 
з обов’язковими до виконання рекомендаціями. 

6. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися 
послуги з обов’язкового аудиту в 2021 році: 

Нижче наведено перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, за 
результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності яких ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» 
надала звіт незалежного аудитора в 2021 році: 

• АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»; 
• АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»; 
• АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ»; 
• АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ». 
• АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»; 
• АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД»; 
• АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ». 

Наш обов’язковий аудит зазначених вище підприємств включав аудит фінансової 
звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. ТОВ АФ «Каупервуд», крім послуг 
з обов’язкового аудиту, надавала цим підприємствам (окрім АТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ 
СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД» та АТ «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ») послуги з виконання завдання з надання обмеженої 
впевненості щодо правильності нарахування податків, зборів та обов’язкових 
платежів. 
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7. Інформація про практики забезпечення незалежності, а також 
підтвердження проведення внутрішнього огляду дотримання незалежності 

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» впроваджує політику та процедури, які надають достатню 
впевненість, що ТОВ АФ «КАУПЕРВУД», її персонал і, в разі потреби, інші особи, що 
підпадають під вимоги незалежності (наприклад, експерти, яких залучає ТОВ АФ 
«КАУПЕРВУД»), дотримуються незалежності там, де цього вимагають положення 
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 
21.12.2017 р. №2258-VIII та Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ. 
Насамперед, незалежність ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» і її персоналу вимагається у разі 
виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності. 
 
Такі політика та процедури надають ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» можливість визначати й 
оцінювати обставини і відносини, що створюють загрози незалежності, та здійснити 
заходи, які дають змогу усунути ці загрози або зменшити їх до прийнятного рівня 
за допомогою застережних заходів або, якщо це необхідно, шляхом відмови від 
виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності. 

Характер загроз незалежності та застосованих застережних заходів для усунення 
або зменшення їх до прийнятного рівня залежить від характеристик конкретного 
завдання з надання впевненості, а саме: чи є воно завданням з аудиту фінансових 
звітів чи іншим завданням з надання впевненості, а в останньому випадку також 
існує залежність від цілі, інформації з предмета завдання та визначених 
користувачів звіту. 

У разі виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності політика та 
процедури ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» вимагають забезпечити виконання вимог частини 
4 статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII щодо заборони проведення аудиту у разі, 
якщо аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, 
його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, 
залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених 
осіб: 

- є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, 
фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаною 
з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, 
крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути 
спільного інвестування; 

- беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, 
гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, 
фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах ІСІ; 

- перебували протягом періодів, зазначених у частині першій статті 10 Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 
21.12.2017 р. №2258- VIII, у трудових, договірних або інших відносинах з 
юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці , що можуть 
призвести до конфлікту інтересів. 

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» також не надає послуги внутрішнього аудиту чи інші 
заборонені неаудиторські послуги, зазначені у четвертій частині статті 6 Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 
р. №2258-VIII, підприємствам, що становлять суспільний інтерес, які є клієнтами з 
аудиту. 

Політика та процедури ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» щодо незалежності вимагають 
забезпечити виконання наступного: 

- ознайомити свій персонал і в разі потреби інших осіб, що підпадають під 
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вимоги незалежності, з вимогами до незалежності; 
- надати доступ персоналу фірми до професійних стандартів, Кодексу етики, 

а також професійної літератури; 
- здійснювати моніторинг неоплачених клієнтами рахунків за надані 

аудиторські послуги для уточнення, чи не вплинуть які-небудь неоплачені 
суми на незалежність ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»; 

- не здійснювати і заборонити персоналу: 
1) брати участь у процесі прийняття клієнтом з надання впевненості будь-яких 

рішень; 
2) надавати висновки щодо оцінки будь-яких результатів, в отриманні яких 

брала участь ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» або її персонал; 
3) надавати послуги, що безпосередньо впливають на предмет завдання, яке 

виконує ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»; 
4) надавати професійні послуги, в яких винагорода залежить від отриманих 

даних або результатів цих послуг; 
5) отримувати подарунки або преференції від клієнта з надання впевненості, 

якому надаються аудиторські послуги, крім випадків, коли цінність таких 
подарунків або преференції є вочевидь незначними; 

6) вступати із суб’єктом господарювання, якому надаються аудиторські 
послуги, або з одним із його керівників, директорів або власників, що 
володіють більш ніж 20% корпоративних прав, в угоду про купівлю-продаж 
корпоративних прав, заснування товариства, створення підприємства тощо; 

7) інформувати персонал про клієнтів, з якими слід дотримуватися політики 
незалежності особливо ретельно; 

8) періодично, не менш як один раз на сім років здійснювати ротацію партнера 
із завдання з надання впевненості; 

9) отримувати підтвердження незалежності іншої фірми (аудитора 
компонента), що виконує роботу щодо фінансової інформації компонента 
для цілей аудиту групи, у тих випадках, коли ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» виконує 
завдання з аудиту фінансової звітності групи. 

Політика та процедури ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» щодо незалежності вимагають до 
початку виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності, щоб 
партнер з аудиту та аудитори, які безпосередньо або опосередковано будуть 
виконувати завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності повинні провести 
оцінку загроз незалежності, а саме оцінити та задокументувати: 

1) відповідність вимогам незалежності, визначеним Законом України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII; 

2) загрози незалежності та вжиті застережні заходи для зменшення ризиків 
щодо їх настання; 

3) достатність кількості аудиторів та іншого персоналу, часу та ресурсів, 
необхідних для здійснення повного комплексу процедур для виконання завдання з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності; 

4) відповідність ключового партнера з аудиту та аудиторів, які будуть залучені 
до виконання завдання з обов’язкового аудиту, вимогам Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII. 

При наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що 
становить суспільний інтерес ключовий партнер з аудиту, аудитори, які будуть 
залучені до виконання завдання, на додаток до вимог, зазначених вище, повинні 
оцінити та задокументувати інформацію про: 

1) виконання вимог, визначених Законом України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII, щодо 
встановлення винагороди за послуги з обов’язкового аудиту, дотримання обмежень 

http://www.galasyuk.com/
mailto:v.v.galasyuk@gmail.com


8 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАУПЕРВУД» 
Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 15 А, тел./факс: +38 (056) 370-19-76 
http://www.galasyuk.com                           e-mail: v.v.galasyuk@gmail.com  

 

до надання послуг, які не пов’язані з обов’язковим аудитом, та тривалості періоду 
надання послуг з обов’язкового аудиту підприємству, що становить суспільний 
інтерес; 

2) чесність і порядність посадових осіб органів управління та наглядових 
органів підприємства, що становить суспільний інтерес, фінансова звітність якого 
перевіряється. 

Політика та процедури ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» щодо незалежності передбачають, що 
керівництво ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» буде поінформовано про порушення вимог щодо 
незалежності та воно зможе вжити відповідних заходів для вирішення таких 
ситуацій. Для цього встановлене наступне: 

а) всі співробітники ТОВ АФ «КАУПЕРВУД», незалежність яких вимагається 
Кодексом етики, зобов’язані невідкладно інформувати керівництво про 
порушення незалежності, про які їм стало відомо; 

б) директор Департаменту аудиту зобов’язаний негайно повідомити про 
виявлені порушення політики та процедур партнера із завдання, який 
разом із директором Департаменту аудиту зобов’язаний розглянути таке 
порушення і довести до відома генерального директора ТОВ АФ 
«КАУПЕРВУД», щоб вжити відповідні застережні заходи та визначити 
необхідність подальших дій. 

Щонайменше раз на рік керівництво ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» отримує від персоналу, 
незалежність якого вимагається Кодексом етики та Законом України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII, 
письмове підтвердження дотримання політики та процедур щодо незалежності. 

Огляд дотримання вимог незалежності здійснюється відповідальним за перевірку 
контролю якості для кожного окремого завдання. Також огляд дотримання вимог 
незалежності проводиться для послуг з аудиту щорічно під час моніторингу системи 
контролю якості ТОВ АФ «КАУПЕРВУД». 

8. Інформація про безперервне навчання аудиторів 

Зважаючи на те, що ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» надає професійні послуги, вона постійно 
спрямовує ресурси на навчання та підвищення рівня знань свого персоналу. 
Аудитори заохочуються до отримання нових компетенцій у сферах, пов’язаних з їх 
професійною діяльністю. 

Всі сертифіковані аудитори проходять обов’язкове зовнішнє удосконалення 
професійних знань. Мінімальна тривалість такого підвищення кваліфікації 
становить не менш ніж 120 годин протягом 3-х послідовних календарних років. 

Безперервне навчання аудиторів та іншого персоналу, залученого до надання 
аудиторських послуг, здійснюється на семінарах і тренінгах, які проводять 
досвідчені фахівці ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» та зовнішні провідні фахівці і тренінгові 
центри. 

З метою підтримання високого рівня компетентності аудиторів ТОВ АФ 
«КАУПЕРВУД» своєчасно інформує персонал про поточні нововведення і зміни в 
професійних стандартах, політиці та процедурах системи контролю якості фірми, у 
законодавчих вимогах щодо бухгалтерського обліку та аудиту, податкового 
законодавства тощо. 

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» забезпечує аудиторам можливість користування 
інформаційними ресурсами, які містять необхідну професійну, нормативну 
літературу, а також матеріалами фірми з технічних та професійних питань для 
роботи і самостійного навчання. 

http://www.galasyuk.com/
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9. Відомості щодо принципів оплати праці ключових партнерів 

Основні принципи оплати праці ключових партнерів ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» 
включають в себе: 

- встановлення посадових окладів аудиторам; 
- преміювання аудиторів і ключових партнерів. Розмір премії (додаткової 

оплати) залежить від особистого вкладу у забезпечення якості виконання завдань з 
обов’язкового аудиту за підсумками роботи за рік. 

10. Опис політики ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених 
до виконання завдання з обов’язкового аудиту 

У відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII, МСА, та Кодексу етики 
професійних бухгалтерів МФБ ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» 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. Механізм поступової ротації 
застосовується поетапно до конкретних осіб, а не до всієї команди із 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. 

11. Інформація про доходи ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» за 2020 та 2021 рік (тис. грн.): 

Доходи 2020 р. 2021 р. 
Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес, і суб’єктів, що належать до групи 

      
 

1290,3 1492,4 

Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності інших юридичних осіб 772,0 898,9 

Доходи від надання дозволених неаудиторських послуг 
підприємствам, що становлять суспільний інтерес 80,0 30,0 

Доходи від надання послуг з огляду історичної 
фінансової звітності та проміжної фінансової інформації 
підприємств, що становлять суспільний інтерес 180,0 242,0 
Доходи від надання послуг з завдання з надання 
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації підприємств, що становлять 
суспільний інтерес 655,0 660,5 
Доходи від надання неаудиторських послуг іншим 
юридичним особам 445,6 569,2 

12. Інформація про пов’язаних осіб ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» 

Пов’язаними особами ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» є: 

• ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
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БУХГАЛТЕРСЬКЕ БЮРО «БУККІПЕР». 
• ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГ-АУДИТ». 
• ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРД». 

 

Генеральний директор  
ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»                Ю.І. Беспалов 
 

 

Дата оприлюднення цього Звіту про прозорість: 03.06.2022. 
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