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Звернення керуючого партнера

   Шановні друзі!

  Дозвольте представити вашій увазі 
звіт про прозорість AC Crowe Ukraine 
2020. 

Цей Звіт 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 2020 року та розкриває інформацію 
про фінансові показники, про нашу внутрішню 
систему контролю якості, ключові принципи ді-
яльності, політики та процедури, яких дотриму-
ються наші фахівці, та як вони привносять свої 
знання та досвід у виконанні нами завдання.

Володимир Козленко, 
Генеральний директор/

Керуючий партнер
AC Crowe Ukraine

29 квітня 2021 року

2020 рік став роком змін. Пандемія, віддалена 
робота, адаптація до нових реалій, виклики 
бізнесу, згуртованість, цінність піклування про 
життя та близьких, криза, пошук нового – так 
можна описати минулий рік. Вважаю, що будь-
які зміни відкривають можливості для прогресу, 
а перепони є поштовхом для мобільності, над- 
активної диджиталізації, диверсифікації бізнес 
– процесів. Фундамент, який було закладено у 
2020 році через вимушені обмеження є фунда-
ментом нової бізнес ери. 

Цей рік став також роком викликів і для 
AC Crowe Ukraine. Але, завдяки згуртованості 
команди, високому професіоналізму, цінностям 
Мережі Crowe Global, ми змогли зберегти та по-
кращити якість сервісу для клієнтів, збільшити 
команду, досягти цілей у повному обсязі.

Наша Компанія активно співпрацювала з коле-
гами з Crowe Global щодо покращення якості 
надання послуг, розширення транснаціональних 
кордонів, пошуку нових напрямків для наших 
клієнтів. Було багато ефективних та успішних 
колаборацій. Минулий рік ми активно працюва-
ли над якістю наших послуг, над новими сервіса-
ми які відповідають вже новим реаліям у Світі, 
які направлені на задоволення 
потреб клієнтів.

Дистанційна робота не завадила нам бути «ра-
зом»: ми старанно реалізовували нашу концеп-
цію зеленого офісу Hello, #eco, брали активну 
участь у реалізації корпоративної соціальної
відповідальності, підтримували один одного в 
межах програми #JustStayHome.

Цей звіт – є підтвердженням високоефективної 
роботи команди AC Crowe Ukraine, дотримання 
стандартів якості аудиту та цінностей 
Crowe Global.

Попри всі перепони 2020 року, впевнено можу 
сказати, що для досягнення успіху потрібно бути 
мобільними, сучасними, вміти швидко реагувати 
на зміни навколишнього середовища та мати 
надійну команду та прихильність клієнтів. Ми 
на порозі глобальних змін у професії та у житті 
загалом, тому я вірю, що разом з колегами з 
усього світу Crowe Global ми зможемо подолати 
всі перепони та традиційно надавати послуги 
найвищої якості в нових реаліях.

Ми - це Crowe! Ми віримо у наше майбутнє!

Про компанію

AC Crowe Ukraine (Товариство з обмеженою 
відповідальністю Аудиторська компанія 
«Кроу Україна», ЄДРПОУ 33833362) працює на 
ринку України з травня 2016 року, зареєстро-
вана за адресою: 
03040, Україна, м. Київ, пров. Задорожний, 1а. 
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єк-
тів аудиторської діяльності № 3681.

Компанія має 2 філії у м.Одеса та у 
м.Харків.

Засновники компанії:

70%
30%

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

належить Карпову
Леоніду Миколайовичу

належить Козленко 
Володимиру Григоровичу

Інформацію щодо складу та діяльності Crowe Global викладено на офіційному сайті 
компанії - 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’язані особи ТОВ АК «Кроу Україна»: 

 ТОВ «Кроу Еккаунтінг Україна» 
  ТОВ «Кроу ЕЙВІАР» 

Crowe Global 

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

8 
місце

Керуючим партнером 
AC Crowe Ukraine є 

Козленко Володимир Григорович.

Компанія спеціалізується у наданні 
аудиторських, бухгалтерських, 
консультаційних та консалтингових
послуг.

 Мережа 
представлена у 

 країнах світу

незалежними 
компаніями

офісів

146
200 765

http://www.crowe.com
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Корпоративна структура AC Crowe Ukraine

Загальні збори AC Crowe Ukraine є вищим органом управління, який  відповідає за 
розробку 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. 

Рада директорів AC Crowe Ukraine здійснюю виконання стратегії розвитку Компанії та 
відповідає за здійснення операційного управління Компанією.

РАДА ДИРЕКТОРІВ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Козленко
 Володимир

Козленко Володимир
(генеральний директор/

керуючий партнер)

Карпов 
Леонід

Гавриш 
Віталій

Потопальська Олена
(заступник)

Потопальська 
Олена

Самусєва 
Ольга

Карпов Леонід
(заступник)

Департамент контролю 
якості

Департамент маркетингу

Департамент міжнародних 
зв’язків

Департамент HR

Філія м. Харків

Філія м. Одеса

Департамент податків

Фінансовий департамент

Юридичний департамент

IT департамент

ТОВ «Кроу Еккаунтінг 
Україна»

ТОВ «Кроу ЕйВіАр» 

Департамент аудиту

Департамент банків та 
фінансових установ

Департамент консалтингу

Департамент тендерних 
закупівель

Адміністративний 
департамент

Сервісна панель

 Міжнародне оподаткування
 
 Трансфертне ціноутворення
 Оподаткування експатів
 Податковий консалтинг 
 Е – декларування

Податки

Консалтинг

 Злиття та поглинання
 Due Diligence
 Огляди IT сумісності
 Недержавні пенсійні фонди
 Бізнес структурування 
 Форензік 
 Ризики 

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

Crowe AVR, Ukraine Crowe Accounting Ukraine

 Консультаційний центр

 Послуги з оцінки майна та майнових 
прав 

 Оцінка бізнесу, цілісних майнових 
комплексів,  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 підприємств до податкових 
перевірок

 Послуги з кадрового обліку 

 Облік заробітної плати

 Консультації з бухгалтерського обліку 
та застостування МСФО

 Контроль за веденням обліку

 Консультування з автоматизації
 бухгалтерського обліку

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

Консультації,
оцінка

Бухгалтерський 
облік

 Аудит, огляд і  підготовка 
фінансової  інформації
 Узгоджені процедури

 Прогнози і  перспективні 
оцінки

 Підготовка звітів з метою 
дотримання вимог фондового 
ринку

 Аудиторські послуги  щодо 
пенсійних  програм

 Трансформування звітності 
 IFRS, GAAP

Аудит
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Система контролю якості та незалежності 

Загальна інформація 
про систему забезпечення 
якості аудиторських
послуг AC Crowe Ukraine
Компанія усвідомлює свою відповідальність 
перед широким колом користувачів своїх 
послуг. До користувачів послуг ми відносимо 
як наших безпосередніх клієнтів, що отри-
мують аудиторські та супутні послуги, так і 
інвесторів, регуляторів, експертів та інших 
зацікавлених сторін, які використовують 
фінансову інформацію наших клієнтів для 
своїх цілей.

Якість передбачає для нас дотримання
Компанією вимог законодавства, профе-
сійних стандартів, вимог Міжнародного 
кодексу етики професійних бухгалтерів (у 
тому числі Міжнародні стандарти незалеж-
ності), що прийнятий Радою з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс 
етики). Зокрема, це поняття охоплює праг-
нення до чесності та вжиття заходів для 
уникнення обставин і поведінки, які можуть 
поставити під сумнів об’єктивність Компанії 
або її персоналу.

Належна якість аудиторських по-
слуг забезпечується через функці-
онування запровадженої внутріш-
ньої системи контролю якості, яка 
дозволяє Компанії досягти своєї 
мети – якісного надання професій-
них послуг та надання їй достатньої 
впевненості у тому, що:

•  Сама Компанія та її працівники 
діють відповідно до професійних 
стандартів, законодавчих і норма-
тивних вимог, внутрішніх інструкцій.
•  Звіти, які підготовлені Компанією 
за результатами надання професій-
них послуг, відповідають обстави-
нам.

Впроваджена в Компанії система контролю якості включає наступні елементи,
передбачені Міжнародним стандартом контролю якості 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 наведених елементів внутрішніми рег-
ламентами Компанії встановлені відповідні 
політики та процедури, спрямовані на досяг-
нення поставленої мети.

Належність до глобальної мережі 
Crowe Global покладає на AC Crowe Ukraine 
додаткову відповідальність та високі вимо-
ги до якості надання аудиторських послуг, 
встановлених як національним законодав-
ством України, так і міжнародними стан-
дартами. Імплементація здійснюється через 
методологічну підтримку, взаємне консуль-
тування та проведення моніторингових 
перевірок діяльності Компанії з боку Мережі.

Інформація про функціону-
вання елементів системи 
контролю якості
 
Відповідальність керівництва за якість в 
AC Crowe Ukraine забезпечується через 
розподіл обов’язків та встановлення від-
повідальності за функціонування системи. 
Найвищі повноваження та відповідальність 
за організацію, впровадження та підтрим-
ку ефективного функціонування системи 
контролю якості Компанії несе генеральний 
директор, який:
-  відповідає за функціонування елементу 
«моніторинг» системи контролю якості: 
здійснює організацію регулярного виконан-
ня моніторингу функціонування системи 
контролю якості, належний розгляд резуль-
татів такого моніторингу та належну реак-
цію на отримані результати;
- призначає з числа кваліфікованого персо-
налу особу (контролера), відповідальну за 
функціонування системи контролю якості, 
до повноважень якої належить, зокрема, 
огляд якості виконання аудиторських зав-  
дань.

Дотримання відповідних етичних вимог, яке 
покликано забезпечити найвищий рівень 
якості професійних послуг, передбачає 
підбір Компанією для виконання завдання 
відповідного персоналу, отримання від нього 
належних тверджень, контроль дій праців-
ників в тому контексті, який забезпечує до-
тримання чесності, об’єктивності, професій-
ної компетентності та належної ретельності, 
конфіденційності та професійної поведінки. 

Розроблені в Компанії регламенти та проце-
дури забезпечують достатню впевненість, 
що безпосередньо Компанія та її персонал 
дотримаються етичних принципів.
Незалежність Компанії та її персоналу від 
клієнтів та їх посадових осіб є умовою при-
йняття і виконання завдань з надання впев-
неності. Дотримання цієї умови забезпечу-
ється:

✅   обмеженнями щодо частки одного 
клієнта в доходах Компанії та тривалості 
надання послуг, 
✅   дотриманням обмежень до надання 
послуг, які не пов’язані з обов’язковим ауди-
том,
✅   обмеженнями найму працівників 
клієнтів, 
✅   ротацією та отриманням запевнень 
працівників щодо дотримання встановлених 
Компанією політик незалежності.
 
Прийняття Компанією нових клієнтів або 
продовження стосунків з клієнтами, крім 
оцінки своєї незалежності від клієнта та 
незалежності свого персоналу, супрово-
джується оцінкою чесності нового або ді-
ючого клієнта та наявності ресурсів для 
виконання аудиторського завдання, в тому 
числі достатньої компетенції та можливості 
отримання доступу до консультацій та екс-
пертиз, необхідних для якісного виконання 
завдання.

Зважаючи на високі професійні та етичні 
вимоги до надання професійних послуг
Компанія постійно спрямовує ресурси на 
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залучення, навчання та контроль рівня знань 
свого персоналу у сферах, пов’язаних з при-
йняттям і виконанням завдань. Працівники за-
охочуються до отримання нових компетенцій у 
сферах, пов’язаних з професійною діяльністю. 

Для виконання завдань у Компанії створена і 
постійно вдосконалюється система внутрішніх 
регламентів, які встановлюють порядок вико-
нання різних видів аудиторських послуг. Опра-
цьовуються нові методи роботи, в тому числі 
з використанням професійного програмного 
забезпечення, прийнятого за основу мережею  
Crowe Global та іншими міжнародними ауди-
торськими групами. Дотримання персоналом 
професійних стандартів та внутрішніх нор-
мативів в ході виконання завдань перевіряє 
особа, на яку покладена відповідальність за 
функціонування системи контролю якості, або 
інша компетентна особа, яка не залучалася до 
виконання цих завдань.

Система контролю якості та незалежності 

Заява про ефективність

Керівництво Компанії вважає, що система контролю якості аудиторських послуг 
AC Crowe Ukraine є ефективною та забезпечує відповідність наданих клієнтам послуг вимо-
гам законодавства України та професійних стандартів. 

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

У 2017 році AC Crowe Ukraine пройшла зовнішню перевірку функціонування
запровадженої нею системи контролю якості аудиторських послуг. За результатами пе-
ревірки Аудиторська палата України видала Компанії Свідоцтво №0742 про відповідність 
системи контролю якості, яке підтверджує, що створена Компанією система відповідає 
стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів та законодавчим і нормативним 
вимогам, що регулюють аудиторську діяльність (чинне до 31.12.2022 р.). 
 
В листопаді 2018 року AC Crowe Ukraine пройшла зовнішню перевірку системи контролю 
якості Crowe Global.

Забезпечення незалежності Компанією

AC Crowe Ukraine встановила політики та 
відповідні процедури для вирішення питань 
незалежності. Відповідні процеси включають 
управління загрозами незалежності та доку-
ментування проведених процедур з урахуван-
ням вимог законодавства, професійних стан-
дартів та вимог мережі Crowe Global.

В ході прийняття будь-якого завдання з аудиту 
чи інших завдань з надання впевненості, при 
виконанні таких завдань з/та під час проведен-
ня огляду якості їх виконання Компанія дослі-
джує існування загроз незалежності та оцінює 
виявлені факти та обставини. Така оцінка 
проводиться стосовно самої Компанії, стосовно 
її персоналу та стосовно інших аудиторських 
фірм, що входять в мережу Crowe Global. Від-
повідно, Компанія встановила порядок збору 
даних про співпрацю з клієнтами, запровадила 
документування та обмін інформацією, необхід-
ною для оцінки фактів і обставин, що можуть 
поставити під сумнів її незалежність. 

Персонал та експерти, що залучаються до виконання завдання з надання впевненості, 
надають підтвердження своєї незалежності на момент їх призначення та на момент завер-
шення робіт. Також весь персонал Компанії надає щорічні підтвердження своєї незалеж-
ності стосовно клієнтів Компанії. 

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

Особливу увагу Компанія приділяє дотриманню незалежності при прийнятті аудиторських 
завдань клієнтів, які за законодавством України є підприємствами, що становлять суспіль-
ний інтерес. Завдяки додатково розробленим процедурам, Компанія виявляє зв’язки, які 
можуть створювати загрози незалежності для неї.

В ході огляду якості виконання кожного завдання відповідальна особа проводить обов’яз-
кову перевірку дотримання встановлених регламентів та процедур щодо незалежності. 
Крім цього, під час здійснення моніторингу системи контролю якості окремо розглядається 
питання дотримання незалежності.
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Партнери

Внутрішні регламенти та політики Компанії передбачають обов’язко-
вість 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 суспіль-
ний інтерес, така заміна є обов’язковою у разі залучення особи до 
надання послуг відповідному клієнту протягом семи років поспіль. Пе-
рерва у виконанні завдання встановлена на строк не менший ніж три 
роки. Компанією також застосовується механізм поступової ротації в 
межах окремих проектів з виконання завдання. 

В AC Crowe Ukraine розроблено регламент постійного оцінювання парт-
нерів та співробітників за системою виконання KPI.

Відповідні оцінки виконання роботи застосовуються для визначен-
ня рівня винагороди, кар’єрного зростання та авторитету всередині 
Компанії. Оцінювання проводиться на періодичній основі, за формою і 
змістом, визначеними регламентами Компанії.

Винагорода ключових партнерів та аудиторів Компанії формується з 
двох складових – фіксованої та змінної. 

Фіксовані складова винагороди 
відповідає рівню основної заробітної 
плати відповідно до трудових дого-
ворів (контрактів) та виплачується на 
регулярній основі у відповідності до 
трудового законодавства України. 

Змінна складова винагороди розра-
ховується за результатами звітного 
року та залежить від отриманих Ком-
панією прибутків за певний період 
в розрізі завдань, що виконуються 
ключовими партнерами, та розподі-
ляються у відповідності з KPI.

Навчання та розвиток

AC Crowe Ukraine багато уваги приділяє безперервному навчанню працівників. Ми розумі-
ємо, що потенціал, можливості, рівень послуг які ми надаємо, прихильність клієнтів зале-
жать від компетенції нашої команди. Це ключовий показник, завдяки якому  визначається 
наша лідерська позиція на ринку.

Безперервне навчання аудиторів та іншого персоналу, залученого до надання аудитор-
ських послуг, здійснюється шляхом участі у семінарах і тренінгах, які проводять як досвід-
чені працівники AC Crowe Ukraine так і провідні фахівці, або тренінгові центри на підставі 
розроблених індивідуальних програм розвитку  персоналу (як особистого, так і професійно-
го росту).

Кожен працівник компанії має карту індивідуального розвитку, де визначаються заходи, 
спрямовані на розвиток професійних та індивідуальних компетенцій. Кожен працівник має 
відчувати себе частиною великої та сильної команди, яка здатна вирішувати питання будь-
якої складності.
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Навчання та розвиток

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 проводять-
ся професійні тренінги з мотивації, етики, розвитку, побудо-
ви стосунків в колективі, з вивчення методики поведінки у 
різних ситуаціях, а саме: 
 міжнародні вебінари за участю спеціалістів Crowe Global
у різних напрямках; 
 участь у професійних заходах партнерів Компанії –   
European Business Association, American Chamber of 
Commerce Ukraine, Торгово-промислової палати України, 
Спілки українських підприємців та ін.
 професійне навчання та підвищення кваліфікації у про-
фесійних об’єднаннях та організаціях;
 участь у міжнародних конференціях за участю представ-
ників 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. 

Також за кожним новим працівником закріплений ментор, який надає настанови, корегує 
курс виконання робіт, допомагає прилаштуватися до нової середи у колективі.

При встановлені внутрішніх політик та процедур щодо навчання та розвитку персоналу 
Компанія враховує вимоги законодавства щодо безперервного професійного навчання 
аудиторів у відповідності  з  Порядком безперервного професійного навчання аудиторів, 
затвердженого наказом Мінфіну України № 400 від 06.07.2020 р. Відповідно до цього 
Порядку в Компанії встановлено мінімальний обсяг безперервного професійного навчання, 
що  становить 120 годин протягом трьох років поспіль за накопичувальною системою, але 
не менше 20 годин на рік. 

Фінансові показники

12 134 тис.грн.
Доходи від надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової 
звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес

9 132 тис.грн.
Доходи від надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової 
звітності іншим юридичним особам

4 872 тис.грн.

4 844 тис.грн.

2 332 тис.грн.

2 215 тис.грн.

Доходи від надання інших 
аудиторських послуг іншим 
юридичним особам

Доходи від надання неаудиторських 
послуг іншим юридичним особам

Доходи від надання неаудиторських 
послуг підприємствам, що становлять 
суспільний інтерес

Доходи від надання інших 
аудиторських послуг підприємствам, 
що становлять суспільний інтерес

35 529 

2018 2019 2020

тис. грн.

Доходи від надання послуг

Доходи від надання аудиторських
послуг у розрізі індустрій

Сільське господарство

Добувна промисловість

Будівництво 

Торгівля

Транспорт 

Фінансові компанії 

Переробна промисловість 

Енергетика та нафтогазова сфера

Інше 

9,5 % 

5,5 % 

6,8 %

32,2 %

3,7 %

28,6 %

0 % 

0 % 

13,6 %  

8 % 

0 % 

6,7 %

10,8 %

4,6 %

9,7 %

11,6 % 

43,1 % 

7,3 %  

5,6 % 

0 % 

10 %

15 %

12 %

14,8 %

15,2 % 

13,5 % 

13,9 %  

Дохід Crowe Global отриманий 
від надання послуг обов’язкового 
аудиту фінансової звітності. 

1,657 4 млрд $
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Працівники

29 22 11

до 35 - 50 після

Вік 
співробітників
компанії 
AC Crowe Ukraine

Загальна кількість 
працівників

Структура усіх працівників, 
2020 рік
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Crowe Global

Правова структура мережі

Crowe Global комерційно організована Асоціація у відповідності до законо-
давства Швейцарії, яка не є практикуючою юридичною особою та не надає 
професійні послуги самостійно. Crowe Global повністю належить її фірмам- 
членам. Crowe Global працює через 100% дочірню компанію, зареєстро-
вану у відповідності із законами Штату Нью Йорк у США, де знаходиться 
штаб-квартира. Crowe Global вважається «Мережою» як це визначено 
Кодексом етики Ради з міжнародних стандартів етики бухгалтерського облі-
ку (IESBA) та на підставі членства у Форумі Фірм.

Мережеве управління

Рада директорів (Правління) несе відпо-
відальність за управління Crowe Global. 
Правлінню доручений нагляд за діяльністю 
Мережі, включаючи визначення стратегії та 
загальної політики. Рада складається з ок-
ремих 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 управ-
ління діяльністю мережі. Він складається з 
головного виконавчого директора, голов-
ного операційного директора, регіональних 
керівників мережі, міжнародного директора 
з бухгалтерського обліку та аудиту та міжна-
родного директора з податків.
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Cтандарти членства
Міжнародні стандарти для членів Crowe Global

Бачення Crowe Global полягає у створенні глобальної мережі фірм, що об’єд-
нані загальним брендом, який представлений національними та міжнародни-
ми фірмами, які надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги.

Наявність впливових фірм на впливових ринках є критичним фактором успі-
ху в досягненні нашого бачення. Це беззаперечно означає, що фірми-члени 
повинні виділяти ресурси і надавати своєчасний і якісний сервіс для міжна-
родного бізнесу. Очікується, що фірми повинні інвестувати в майбутнє для 
зростання, надійності стандартів якості, і методології для створення профі-
лю Crowe Global в своїх юрисдикціях.

Crowe Global

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 залучен-
ня найкращих експертів та задоволен-
ня потреб клієнта.

Ми виконуємо 

Виконуємо, що обіцяємо та вирішуємо 
питання вчасно та якісно.

Ми спілкуємось 

Спілкування до, під час і після вико-
нання проєкта.

Стандарти незалежності

Фірми-члени Crowe Global повинні мати лінію поведінки і методоло-
гію, які дозволяють їм виконувати аудиторські послуги відповідно до 
належної національної етики і незалежних стандартів. Фірми-члени 
повинні мати стандарти і методологію для проведення транснаці-
ональних аудиторських перевірок, які відповідають, національним, 
міжнародним стандартам, та вимогам Кодексу етики професійних 
бухгалтерів, що прийняті 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 поло-
жень незалежності міжнародного Кодексу.

Членство в Форумі Фірм 

Crowe Global є повноправним членом Форуму 
фірм. Форум фірм - це об’єднання мереж між-

народних бухгалтерських фірм, які здійснюють транснаціональні 
аудити. Мета Форуму - просувати послідовні і високоякісні стандар-
ти практики фінансової звітності та аудиту в усьому світі. Як член 
Crowe Global зобов’язана впроваджувати і проводити нагляд, щодо 
дотримання стандартів контролю якості, підготовлені Форумом. 
Мережа готує щорічну декларацію про те, що фірми-члени дотриму-
ються стандартів Форуму.

Комітет транснаціональних аудиторів Міжнародної федерації бух-
галтерів регулює Форум фірм. Міжнародний директор з бухгалтер-
ського обліку та аудиту Crowe Global є обраним членом Комітету.
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Сталий розвиток

2020 рік вніс корективи у всі сфери життя, але 
навіть у цих умовах наша Компанія продовжувала 
реалізовувати концепцію сталого розвитку 
Hello, #eco. Компанія – це перш за все люди, тому 
від їх поведінки залежить вплив на навколишнє 
середовище. Так, працівники AC Crowe Ukraine 
дотримувались головних меседжів нашої концеп-
ції дома – сортували сміття, замінили ПЕТ пакети 
на екоторби Crowe, зменшили використання ПЕТ 
пляшок та використовують скляні, вирощують рос-
лини, що сприяє підвищенню кисню. 

Ми відсвяткували річницю нашої концепції 
Hello, #eco своєрідним on-line челенджем, 
щоб продемонструвати свою небайдужість 
до природи всієї команди
AC Crowe Ukraine.

Щоб підтримати та надихнути команду та 
інших бути еко, ми запровадили серію 
відеороликів з «Зеленим офіцером» 
AC Crowe Ukraine, де ділимося своїми знан-
нями, досягненнями та мотивуємо оточую-
чих приєднатися до нашої ініціативи.

Ми пропагандуємо головну мету 
Hello, #eco - зменшення негативного 
впливу діяльності Компанії на навко-
лишнє середовище та сприяння раціо-
нальному використанню ресурсів.

AC Crowe Ukraine за свідоме та 
раціональне споживання!

Вже 5 рік поспіль AC Crowe Ukraine активно реалізує програму корпоративної соціаль-
ної відповідальності. Ми впевнені, що допомагати легко, коли це все від щирого серця. 
У 2020 році ми активно брали участь у благодійних акціях, більшість з яких була on-
line, але це не є перешкодою. 

Вже традиційно ми звертаємо увагу суспільства до дітей з інклюзивністю. Компанія 
AC Crowe Ukraine є активним учасником заходів, які реалізовує ВБО Даун Синдром, 
та допомагає дітям з синдромом Дауна не бути осторонь суспільства, а бути його 
активними, повноцінними членами. Наша команда взяла участь у благодійній акції 
#LotsOfSocks on-line.

Небайдужість та інклюзивність

Щоб продовжити естафету здоро-
вого способу життя та допомогти 
дітям, команда AC Crowe Ukraine 
взяла участь в on-line благодійному 
забігу «Під каштанами», метою яко-
го був збір коштів для дітей із вада-
ми серцево-судинної системи. 

Напередодні 1 вересня спільно з 
благодійним фондом The Moms ми 
вирішили допомогти дітям з малоза-
безпечених сімей зібратися до шко-
ли та відчути справжнє свято 
Дня знань.

Новорічні свята є часом див та 
пригод, тому у рамках міжнародної 
благодійної акції #ЩедрийВівторок 
спільно з благодійним фондом 
The Moms ми вирішили стати чарів-
никами для декількох сімей та здійс-
нити хоч і невеличку, але їх мрію.

Підтримки потребують не лише незахищені верстви населення, але й український бізнес, 
який робить відмінну продукцію, яка може конкурувати з великими міжнародними виробни-
ками. Ми підтримуємо та обираємо українське. Тому практично все, що необхідно для без-
перебійного функціонування офісу, всю корпоративну продукцію ми купуємо в українських 
виробників.

Соціальний вектор нашої Компанії з кожним роком розширюється, ми знаходимо нові 
завдання для себе і намагаємося допомагати тим, хто дійсно цього  потребує.

http://youtu.be/Vpo0COGML2s
http://youtu.be/2dre0wDzNyk
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Crowe Family 

«Crowe Family» саме так ми позиціонуємо нашу команду для всіх працівників та 
майбутніх здобувачів. Головним ресурсом компанії завжди є працівники їх профе-
сіоналізм та особисті якості, завдяки яким компанія може розвиватися. Ми ціну-
ємо кожного, тому вважаємо за головне розвиватися разом. Завдяки цьому ми 
досягаємо вершин та маємо гарні показники у роботі.

У 2020 році AC Crowe Ukraine вдруге стала кращою 
аудиторською компанією України з надання бухгал-
терських послуг за результатами національної премії 
«Вибір бухгалтера - 2020». Цією нагородою ми насам-
перед вдячні саме нашій команді професіоналів.

В рамках реалізації політики корпоративної культури AC Crowe Ukraine було прове-
дено спеціалізовані заходи спрямовані на побудову командної роботи, власної еко-
системи, мотивації та розвитку персоналу у Компанії.

Для підтримки працівників під час карантину ми почали кампанію «Just Stay Home», 
яка мала на меті запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції та інформу-
ванню про те, як захисти себе та оточуючих.

Вже традиційно ми відзначили свя-
то української культури присвячене 
українському народному вбранню – 
вишиванці у вигляді on-line
челенджу.

Багато заходів у 2020 році було проведено on-line, як безпосередньо і спілкування, тому 
для того, щоб працівники завжди пам’ятали, що вони не одні, був розроблений комп-
лекс заходів задля їх підтримки, так on-line було проведено тиждень мистецтва, on-line 
святкування Великодня, привітання зі святами, on-line зустрічі на каву.

Вже традиційно у кінці року в офісі 
AC Crowe Ukraine було проведено свято 
Таємного Миколайчика з дотриманням 
всіх санітарних норм для всіх працівни-
ків та їх дітей.

Влітку для об’єднання команди та підтрим-
ки працівників ми провели літній тімбилдінг 
«Табір Crowe».

До дня захисту дітей, 1 червня ми запровадили нову тра-
дицію вітати з цим святом дітей працівників, як членів 
Crowe Family.

https://youtu.be/otQKLyxdHp4
https://youtu.be/QC0xlY26IQA


24 25Звіт про прозорість AC Crowe Ukraine Звіт про прозорість AC Crowe Ukraine 

Додатки 

№ 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 Global Risk Consulting США

17 Crowe MacKay LLP Канада

18 Crowe Macro Auditoria y Consultoria Бразилія

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 Moreno And Moreno Cpa Панама

26 Romero y Asociados Cia. Ltda. Еквадор

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

28 SC Marquez Perdomo & Asociados Венесуела

29 Sotero Peralta & Asociados Домініканська 
республіка

30 Stavros Moyal y Asociados Уругвай

31 TRUSTA, An Accountancy Corporation Гаваї

32 Vertice Financiero S.A. Гватемала

Азія

33 Ahmed Mashuque & Co. Бангладеш

34 ANS Audit Company Limited Таїланд

35 BK Agrawal & Co. Непал

36 Center For Investment And Business Advisory Індонезія

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

38 Crowe (TW) CPAs Тайвань

39 Crowe Advisory Services (India) LLP. Індія

40 Crowe Australasi Австралія

41 Crowe China Consulting Китай

42 Crowe China CPAs Китай

43 Crowe China Group Китай

№ Назва компанії Країна

Азія

44 Crowe China Tax Китай

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 SOL S.A. Asssociated Certified Public Accoun-
tants S.A.

Греція

75 Boscolo & Partners Румунія

76 Boscolo & Partners Consulting Румунія

77 BPG Beratungs- und Prufungsgesellschaft 
mbH W.S.

Німеччина

78 Cabinet d’Audit Hamza et Associes Алжир

79 Cabinet Zahaf et Associes Туніс

80 Callens, Pirenne & Co. Бельгія

81 Carro Páramo Abogados y Asesores y Tribu-
tarios, S.L.

Іспанія

82 CDNW Group Ltd Естонія

83 C-CLERC S.A. Люксембург

84 Crowe & Asatryans LLC Вірменія

85 Crowe Accelera Management, S.L. Іспанія 

Найменування аудиторських фірм, які є членами мережі Crowe Global

№ Назва компанії Країна

86 Crowe ACG Таджикистан

87 Crowe Accountify PT Португалія

88 Crowe AIA Уганда

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

Чехія

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

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

92 Crowe Advisory PT, Lda Португалія

93 Crowe Advisory SP, SL Іспанія

94 Crowe AHFAD Ємен

95 Crowe AL SHPK Албанія

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

97 Crowe Audit & Accounting Ukraine LLC Україна

98 Crowe Auditores Espana S.L.P. Іспанія

99 Crowe Azerbaijan Азербайджан

100 Crowe Baltic Caspian Audit LLC Азербайджан

101 Crowe BH Бахрейн

102 Crowe Bompani Spa Італія

103 Crowe Bulgaria Advisory Ltd. Болгарія

104 Crowe Bulgaria Audit Ltd. Болгарія

105 Crowe COR Кенія

106 Crowe Cyprus Limited Кіпр

107 Crowe Dafinone Нігерія

108 Crowe Denmark Данія

109 Crowe DNA (Pty) Ltd Південна Африка

110 Crowe DNW SIA Латвія

111 Crowe Donoway Ltd. Естонія

112 Crowe Erastus & Co. Кенія

113 Crowe Expertiza LLC Росія

114 Crowe Kazakhstan Казахстан

115 Crowe Fairfield Ltd Маврикій

116 Crowe Foederer B.V. Нідерланди

117 Crowe France Франція

118 Crowe FST Consulting Kft Угорщина

119 Crowe Global Risk Consulting LLP Великобританія

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

№ Назва компагії Країна

132 Crowe Professional Auditors LV (Iraq) Ірак

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 Liberia LLC Ліберія

142 Crowe MAK ОАЕ

143 Crowe MÖHRLE HAPP LUTHER Німеччина

144 Crowe Oman Оман

145 Crowe Osborne AB Швеція

146 Crowe Peak B.V. Нідерланди

147 Crowe Professional Auditors LV (Lebanon) Бейрут, Ліван

148 Crowe CRS Russaudit LLC Росія

149 Crowe RS doo Сербія

150 Crowe RS Advisory doo Сербія

151 ACC Crowe Audex Росія

152 Crowe Servicios de Auditoria SLP Іспанія

153 Crowe SG Ltd Маврикій

154 Crowe Slovenija d.o.o. Словенія

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

Австрія

156 Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft (Klagenfurt)

Австрія

157 Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft (Wien)

Австрія

158 Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft (Eisenstadt)

Австрія

159 Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft (Innsbruck)

Австрія

160 Crowe Spark Бельгія

161 Crowe Sweden Швеція

162 Crowe TAC Узбекистан

163 Crowe Tanzania Танзанія

164 Crowe TG Icaaf Sarl Того

165 Crowe Tonnerviks Revision AB Швеція

166 Crowe Treuhand AG Ліхтенштейн

167 Crowe Troy Bagimsiz Denetim Smmm Ltd Sti. Туреччина

168 Crowe Turkey Туреччина

169 Crowe UK LLP Великобританія

170 Crowe Valente Італія

171 Crowe Västerås AB Швеція

172 Crowe Veritas Гана

173 Crowe Winelands (Pty) Ltd. Південна Африка

174 Crowe Zimbabwe Зімбабве

175 Curator and Horwath AG Швейцарія
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№ Назва компанії Країна

Європа, Близький Схід і Африка

176 Curator Revision AG Швейцарія

177 Dr. Kleeberg & Partner GmbH Німеччина

178 Crowe Horwath Elron Oy Фінляндія

179 FC Advisory S.A. Люксембург

180 Fiduo S.A. Люксембург           

181 GMCP Servicios Juridicos y Financieros Іспанія

182 Horwath & Associados, SROC, Lda. Португалія

183 Horwath ACF Туніс

184 Crowe Al-Muhanna & Co. Кувейт

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

Португалія

186 Horwath Malta Мальта

187 Horwath Maroc Audit Марокко

188 Ibrahim Yaseen & Partners Co. - Professional 
Auditors

Йорданія

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

Малі

190 Inter-Audit Crowe LLC Україна

191 Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 
A.Ş.

Туреччина

192 Kindberg Revision AB Швеція

193 Larssen Capital LLC Естонія

194 Larssen CS LLC Естонія

195 Max Consulting Group (MCG) Сенегал

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

197 Nyström & Partners Revision KB Швеція

198 Okalla Ahanda & Associes Центральна Африка

199 Ovadia Pick Kriheli And Co. Ізраїль

200 RWT Crowe GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Німеччина

201 S&A Tax & Audit SA Швейцарія

202 Sydrevisioner Aktiebolag Швеція

203 Sydrevisioner Vast AB Швеція

204 Tonnerviks Horwath Revision Skane AB Швеція

205 UAB Crowe LT Литва

206 Uniconseil Кот-д’Івуар

207 Valente Associati Studio Legale Tributario GEB 
Partners

Італія

208 Vanas & Partners Австрія

209 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 Ahmed Ghattour & Co Лівія

19 Maayah & Co. Палестина

20 Pioneers Accounting, Auditing and Consulting Судан

Додатки 

1. АТ «Альтабанк»
2. АТ «Мотор-банк»
3. АТ «АКБ Львів»
4. ПАТ «МТБ Банк»
5. АТ «РВС Банк»
6. ПТ «Ломбард донкредит ТОВ «Інтер-ріелті» і Компанія»
7. ТОВ «ФК Дінеро»
8. ТОВ  «Бі Ел Джи Мікрофінанс»
9. ПрАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)»
10. ПрАТ «Трускавецькурорт»
11. ДП «Обслуговування повітряного руху україни»
12. ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»
13. ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд»
14. ДП «Укрхімтрансаміак»
15. ТОВ «Пирятинський сирзавод»
16. ПрАТ «Молочний альянс»
17. ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат»
18. ТДВ «Яготинський маслозавод»
19. ТОВ «Хюндай Мотор Україна»
20. ПрАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс»
21. ТОВ «Європа арм спорт»
22. ДП «Держвуглепостач»
23. ДСП «Чорнобильська АЕС»
24. ТОВ «Комплекс Агромарс»
25. АТ «Одесагаз»
26. ТОВ «Одесагаз-постачання»
27. ТОВ «Таврія-В»
28. ПП «Таврія плюс»

Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, 
яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту у 2020 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 200 незалежних фірм, що 
надають аудиторські та консультаційні послуги 
у 146 країнах світу та мають 765 офісів. Наша 
Компанія є представником мережі з бездоганною 
репутацією, яка демонструє найвищі стандарти 
якості роботи та надання високопрофесійних 
послуг.

Контактна інформація

Київський офіс
03040 Київ, Україна
пров. Задорожний, 1а 
Тел: +38 044 391 3003
office@crowe-ac.com.ua

Одеський офіс
65048 Одеса, Україна
вул. Велика Арнаутська, 2А, 
оф. 319
Тел: +38 048 728 8225
odesa@crowe-ac.com.ua

Харківський офіс
61072 Харків, Україна
вул. Тобольська, 42
Тел: +38 057 720 5991
kharkiv@crowe-ac.com.ua

Crowe AVR, Ukraine 
03040 Київ, Україна
пров. Задорожний, 1а 
Тел: +38 044 391 3003
avr@crowe-ac.com.ua

Crowe Accounting Ukraine 
03040 Київ, Україна
пров. Задорожний, 1а 
Тел: +38 044 391 3003
account@crowe-ac.com.ua

www.crowe.com/ua/croweacu

http://www.crowe.com/ua/croweacu

