ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ
Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Інсайт»
за 2018 рік
Звіт про прозорість Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Інсайт»
(далі по тексту ПП «АФ «Інсайт») - підготовлений на виконання вимоги ст. 37
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
№2258-VIII від 21.12.2017року.
ПП «АФ «Інсайт» розуміє високу відповідальність щодо надання якісних послуг
та публікує даний звіт про прозорість, як приклад відкритості перед спільнотою.
Відомості про ПП «АФ «Інсайт» внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності:
• «Суб’єкти аудиторської діяльності»;
• «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий
аудит фінансової звітності»;
1. Опис організаційно-правової структури та структури власності
аудиторської фірми

ПП «АФ «Інсайт» є самостійним господарюючим суб’єктом, яке за організаційноправовою формою організації є приватним підприємством та створене в 2005
році.
Засновником (учасником) є громадянка України – сертифікований аудитор
Рубановська Катерина Іванівна, якій належить 100% частки у статутному
капіталі підприємства, що становить 100 000,00 гривень.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33278507;
Місцезнаходження фірми: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12;
Електрона пошта: insite2008@ukr.net;
2. Інформація щодо членства у аудиторській мережі

ПП «АФ «Інсайт» не було членом будь-якої аудиторської мережі.

3. Опис структури управління аудиторської фірми

Вищим органом управління ПП «АФ «Інсайт» є засновник, який здійснює свої
повноваження відповідно до Цивільного та Господарського кодексу України.
Виконавчим органом підприємства є Генеральний директор, який

призначається засновником підприємства, та керується чинним законодавством
України.
Опис системи внутрішнього контролю якості та твердження органу
управління про її ефективність

4.

Система контролю якості аудиторських послуг ПП «АФ «Інсайт» базується на
вимогах «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг», зокрема, Міжнародного стандарту
контролю якості 1.
Відповідальною за розробку, впровадження, підтримання та ефективне
функціонування системи контролю якості є Рубановська Катерина Іванівна.
Керівництво підприємства підтверджує, що створена система контролю якості
аудиторських послуг є ефективною і забезпечує відповідність наданих клієнтам
послуг вимогам законодавства України та професійних стандартів.
5.

Інформацію про дату останньої зовнішньої перевірки системи
контролю якості

ПП «АФ «Інсайт» пройшло зовнішні перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг. Згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26
січня 2017 року № 338/3 ПП «АФ «Інсайт» видане Свідоцтво про відповідність
системи контролю якості № 0662 термін чинності до 31.12.2022 року.
6.
Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким
надавалися послуги з обов’язкового аудиту в попередньому фінансовому
році

В попередньому 2018 фінансовому році ПП «АФ «Інсайт» не надавало послуги з
обов’язкового аудиту жодному підприємству, що становить суспільний інтерес.
7.

Інформація про практики забезпечення незалежності

Пріоритетом ПП «АФ «Інсайт» є незалежність. Підприємством розроблені
стандарти, щодо незалежності, дотримання яких є необхідною умовою при
прийнятті будь-якого завдання.
В ПП «АФ «Інсайт» систематично проводяться внутрішні тренінги, семінари,
огляди для персоналу з питань визначення загроз незалежності та якості послуг,
проблемних питань перевірки, професійної етики, новин законодавства.
8. Інформація про безперервне навчання аудиторів

ПП «АФ «Інсайт» запровадило таку політику і процедури, які б надавали
обґрунтовану впевненість у тому, що підприємство має достатньо
кваліфікованого персоналу, який залучається до виконання аудиторських
послуг відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017року, Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг, а також відповідно до інших законодавчих і нормативних вимог.

Підприємство дотримується вимог щодо безперервного професійного навчання
аудиторів та інших працівників зайнятих аудитом та супутніми послугами.
Безперервне навчання аудиторів та іншого персоналу, здійснюється шляхом:
 постійного поповнення бібліотечного фонду спеціалізованою літературою;
 виписки періодичних видань з питань бухгалтерського обліку та аудиту;
 систематичних внутрішніх консультацій та тренінгів;
 вебінарів і семінарів, що проводяться професійними організаціями.
9.

Відомості щодо принципів оплати праці ключових партнерів

В ПП «АФ «Інсайт» оплата праці є однією із ключових складових винагороди
співробітників (аудиторів та інших співробітників).
Винагорода ключових партнерів складається із фіксованого окладу, згідно із
штатним розписом, та дивідендів партнерам, які мають частку в статутному
капіталі.
10.

Опис політики ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів,
залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту
Через кожні 6 років, починаючи з дати прийняття першого завдання з
обов’язкового аудиту, відбувається ротація керівників груп з виконання
завдання та всіх членів групи з виконання завдання.

11. Додаткова інформація
Доходи ПП «АФ «Інсайт» за 2018 рік від надання професійних послуг
представлені в таблиці наступним чином:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

12.

Вид доходу

Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, і
суб’єктів, що належать до групи компаній, материнською
компанією яких є такі підприємства
Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової
звітності інших юридичних осіб
Доходи від надання дозволених неаудиторських послуг
підприємствам, що становлять суспільний інтерес
Доходи від надання супутніх послуг з завдання з виконання
погоджених процедур іншим юридичним особам
Доходи від надання неаудиторських послуг іншим
юридичним особам
Доходи від надання послуг з ініціативного аудиту фінансової
звітності інших юридичних осіб

Сума, тис. грн.
0,00
232,0
0,0

460,0
472,0
105,0

Інформація про пов’язаних осіб суб’єкта аудиторської діяльності

Пов’язаними особами у розумінні Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» з ПП «АФ «Інсайт» є:
- Рубановська Катерина Іванівна;

-

Алексійчук Олена Григорівна;
ТОВ «АФ «Інсайт»;
ПП «АФ «Інсайт-Захід».

Генеральний директор ПП «АФ «Інсайт»

Алексійчук О.Г.

