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Звіт про прозорість
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Імона-аудит»
за 2013 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» на
добровільній основі представляє Звіт про прозорість за 2013 рік. Слід зазначити, про
наступне:
В штаті Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імонааудит» працює 7 сертифікованих аудиторів. Наші аудитори мають багатий досвід з
проведення аудиторських перевірок комерційних та державних підприємств, мають досвід
консультативних послуг, досвід проведення фінансового аналізу, складання бізнес-планів,
проведення оцінок майнового стану Замовників. Всього в штаті фірми працює 21 особа.
За цивільно-правовими угодами з ТОВ «АФ «Імона-Аудит» працює 3 сертифікованих
аудитора.
При плануванні аудиту фінансової звітності ми виконуємо процедури відповідно до
вимог МСА 220 (стосовно продовження стосунків з клієнтом, оцінка дотримання
відповідних етичних вимог), МСА 210.
Також проводимо ідентифікацію характеристики завдань, які визначатимуть його
обсяг; встановлюємо цілі завдання для планування часу аудиту; проводимо розгляд
чинників, які з погляду професійного судження аудитора, є важливими для виконання
завдання; уточнюємо та розраховуємо характер, час та обсяг ресурсів, які можуть бути
необхідними для виконання завдання.
Загальна стратегія аудиту встановлюється під час планування і знаходить своє
відображення в аудиторській документації.
Таким, чином, здійснивши відповідне планування, ми застосовуємо оптимальну
кількість ресурсів, необхідних для виконання конкретного завдання.
Так, при аудиті малих підприємств група аудиторів і асистентів аудиторів, як правило
складається з одного аудитора і одного асистента аудитора (професійного бухгалтерапрактика). Характер, час та обсяг управління і нагляду за членами аудиторської групи, а
також огляд їх роботи провадиться з урахуванням розміру та складності суб’єкта
господарювання, сфери аудиту, оцінених ризиків суттєвого викривлення та можливостей та
компетентності окремих членів аудиторської групи, що виконують завдання.
Слід зазначити, що серед наших клієнтів є багато тих, з ким у нас укладені
довгострокові договори на надання аудиторських послуг. Звісно, протягом року, ми постійно
спілкуємось з управлінським персоналом клієнтів, знаємо про ті операції, які провадяться
клієнтом, відповідаємо на питання клієнтів, отримуємо інформацію щодо змін (при наявності
таких) видів діяльності, щодо змін розміру Статутного капіталу та складу Учасників
(Акціонерів) (при наявності таких змін). Це значно скорочує час при проведенні аудиту
річної фінансової звітності.
Також слід зазначити про наступне:
Нашими клієнтами є, зокрема, професійні учасники фондового ринку. Багато
Компаній з управління активами мають в управлінні по декілька Фондів (від 2 до 15). Так за
2013 рік наша фірма провела аудит 87 Фондів.
Тому в кількість проведених завдань з надання впевненості (обов’язкових аудитів
фінансової звітності) такі Фонди потрапили, але обсяг часу та кількість аудиторського
персоналу, які приймали участь у виконанні таких завдань, значно менша, ніж це було б
потрібно для виконання завдань з надання впевненості для працюючих суб’єктів
господарювання.
За 2013 рік було виконано 265 завдань з надання впевненості.
Вартість виконаних завдань з надання впевненості за 2013 рік становила 1500,4 тис.
грн. (без ПДВ).
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При цьому вартість наданих ТОВ «АФ «Імона - Аудит» інших професійних послуг за
2013 рік становила 1407,8 тис. грн. (без ПДВ).
Завдання з надання впевненості
за організаційно-правовою формою суб’єктів господарювання
Обсяг реалізованих послуг
Назва показників
Кількість замовлень, од.
(без ПДВ), тис. грн.
Завдання з надання
265
1500,4
впевненості, всього, у т.ч.:
Публічні акціонерні товариства
34
312,8
Приватні акціонерні товариства
58
372,4
Товариства з обмеженою
86
545,9
відповідальністю
Фонди в управлінні КУА
87
269,3
Інші види підприємств
Благодійні організації та інші
подібні організації
Вартість наших послуг визначається виходячи з витрат часу аудиторів, необхідного
для якісного виконання певного обсягу робіт. Обсяг робіт залежить від складності завдання,
виду та галузі діяльності суб’єкта господарювання, якості організації обліку та роботи його
бухгалтерської служби, кількості первинних документів, наявності нетипових (специфічних)
господарських операцій тощо.
У разі необхідності залучення до надання послуг інших спеціалістів (експертів,
спеціалістів, які виконують роботи (надають послуги) на підставі договорів цивільноправового характеру, програмістів, інженерів, оцінювачів тощо) вартість аудиторських
послуг відповідно збільшується.
Для постійних замовників аудиторських послуг у нас передбачено надання знижок.
Цінова політика в ТОВ «АФ «Імона-Аудит» затверджена Наказом №2-К від
09.01.2013 р.
Під час надання аудиторських послуг ми оцінюємо свою відповідальність перед
клієнтом, яка обумовлюється обов'язком застосування відповідних норм і правил, що
регулюють аудиторську діяльність і принципи об'єктивності. Ця відповідальність також
передбачає обов'язкову наявність в аудитора професійних знань, яких він набув на
відповідних курсах підготовки аудиторів, за допомогою самоосвіти й використання
особистого досвіду роботи. Наші аудитори постійно підвищують свою професійну
кваліфікацію. З урахуванням цих чинників нашою фірмою визначається винагорода за надані
аудиторські послуги.
Розмір винагороди реально відбиває вартість послуг професійного характеру, наданих
клієнтові, і встановлюється з урахуванням:
- навичок і знань, необхідних для цього виду професійних послуг;
- рівня підготовки і наявності практичного досвіду осіб, які безпосередньо зайняті в
наданні професійних послуг;
- часу, витраченого кожною особою, котра бере участь у наданні професійних послуг;
- рівня відповідальності, необхідного для надання відповідних послуг.
Генеральний директор
ТОВ «АФ «Імона-Аудит»

Величко О.В.
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