
ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ ЗА 2019 РІК 

ТОВ Аудиторська фірма «Капітал» (ТОВ «АФ Капітал»), ідентифікаційний код 
юридичної особи 20503140,  зареєстроване та здійснює аудиторську діяльність з 1995 року. 
Офіс фірми розташований у м. Запоріжжя за адресою вул. Леоніда Жаботинського буд.27, 
кв.(оф) 25. 

Згідно статті 37 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» від 21.12.2017р. №2258-VIII суб’єкт аудиторської діяльності, що надає послуги 
з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 
інтерес, оприлюднює звіт про прозорість за попередній рік не пізніше 30 квітня року, що 
настає за звітним. Звіт про прозорість опубліковується на веб-сторінці суб’єкта 
аудиторської діяльності і залишається доступним на цьому веб-сайті щонайменше сім 
років з дня його оприлюднення. 

Аудиторська фірма «Капітал» включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності, що оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати 
України https://www.apu.com.ua/,  за №4645, в тому числі у Розділ "Суб'єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес". 

Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» набув чинності з 1 
січня 2018 року та введений в дію з 1 жовтня 2018 року. Отже 2019 рік є другим звітним 
роком, за який ТОВ «АФ Капітал» подає звіт про прозорість. 

1. Організаційно-правова структура та структура власності аудиторської фірми 

ТОВ Аудиторська фірма «Капітал» здійснює діяльність на підставі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4645, виданого згідно Рішенням 
Аудиторської Палати України № 315/3 від 24.09.2015 р., яке дійсне до 24.09.2020 р.  

ТОВ Аудиторська фірма «Капітал» внесена до Реєстру "Суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес", до введення в дію нового закону «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» була внесена до Реєстру аудиторів та 
аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють 
діяльність на ринку цінних паперів і до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. 

У ТОВ «АФ Капітал» наявний чинний договір страхування цивільно-правової 
відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами (щодо 
відшкодування можливих збитків у зв’язку із провадженням професійної діяльності зі 
страховою сумою не менш як 10 млн. гривень), укладений відповідно до вимог чинного 
законодавства України з ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
АСКА». Термін дії Договору страхування з 01.11.2019 р. по 31.10.2020 р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю                      
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ» 
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів 
 № 4546 від 24.09.2015 
69035, м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського буд.27, кв.(оф) 25 
тел. +380953476005 
e-mail: afcapital2018@gmail.com 
www.afcapital.net.ua  
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       Для створення та діяльності ТОВ «АФ Капітал» за рахунок вкладів учасників 
утворено статутний капітал Товариства, який становить 300,00 грн.. 

Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його 
учасників, виражених у національній валюті України. 

Учасниками Товариства є сертифіковані аудитори: 
Громадянка України, Гончарова Валентина Георгіївна (частка у стат. капіталі - 25%.); 
Громадянка України, Дядюра Інна Григорівна (частка у стат. капіталі - 25%.); 
Громадянин України, Новосьолов Валерій Миколайович (частка у стат. капіталі - 25%.);  
Громадянка України, Проскуріна Неля Миколаївна (частка у стат. капіталі - 25%.); 

Директор Товариства, громадянин України, Чілікін Олександр Григорович 
(сертифікат аудитора № 007294, виданий 27.02.1997р.) 

ТОВ «АФ Капітал» не є членом мережі. 

2. Структура управління аудиторської фірми 

Управління Товариством здійснюють: 
• Загальні збори учасників Товариства; 
• Дирекція (виконавчий орган). 

Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників. 

3. Система внутрішнього контролю якості та твердження органу управління або 
наглядового органу про її ефективність 

Система контролю якості професійних послуг ТОВ «АФ Капітал» базується на 
Міжнародному стандарті контролю якості 1 (МСКЯ 1), а також на положеннях 
національної практики контролю якості затверджених Аудиторською палатою України та 
вимогах із контролю якості ТОВ «АФ Капітал».  

Міжнародний стандарт контролю якості, запроваджений Радою з Міжнародних 
стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), набув чинності 15 грудня 2009 року. 
Його мета — визначити норми та надати вказівки щодо зобов’язань аудиторських фірм 
стосовно системи контролю якості аудиту, огляду, інших завдань із надання впевненості та 
супутніх послуг.  

Контроль якості аудиту розглядається в Міжнародному стандарті аудиту (МСА) 220 
«Контроль якості аудиту фінансової звітності», за яким керівник групи із завдання 
повинен брати на себе відповідальність за загальну якість кожного завдання з аудиту, на 
яке він призначений. При цьому МСКЯ 1 вимагає від аудиторської фірми встановити та 
підтримувати систему контролю якості, яка б надавала достатню впевненість у тому, що 
компанія та її персонал дотримуються вимог професійних стандартів, застосовуваних 
законодавчих і нормативних вимог, а надані аудиторські звіти відповідають конкретним 
обставинам. Кінцеву відповідальність за організацію, впровадження і вдосконалення 
системи контролю якості аудиторської фірми несе директор фірми.   

Система контролю якості послуг ТОВ «АФ Капітал» складається з політик, 
розроблених нами для досягнення вищевказаних цілей, та процедур, необхідних для 
моніторингу відповідності нашої роботи цим політикам.  
Наша система внутрішнього контролю, викладена у «Внутрішньофірмовому положенні», 
базується на шести елементах контролю, визначених МСКЯ 1:  
- Відповідальність керівництва за якість всередині фірми.  
- Етичні вимоги.  
- Прийняття та продовження стосунків з клієнтами і конкретних завдань.  



- Людські ресурси.  
- Виконання завдань.  
- Моніторинг.  

Усі співробітники нашої компанії дотримуються політики процедур МСКЯ 1, адже це 
необхідна умова управління ризиками та захисту репутації ТОВ «АФ Капітал». 

Керівництво Компанії вважає, що запроваджена ним система контролю якості 
аудиторських послуг є ефективною і забезпечує відповідність наданих клієнтам послуг 
вимогам законодавства України та професійних стандартів. 

4. Інформація про дату останньої зовнішньої перевірки системи контролю якості 

ТОВ АФ «Капітал» вже двічі успішно пройшло зовнішню перевірку системи 
контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм 
професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють 
аудиторську діяльність (Рішення Аудиторської палати України від 23.09.2010р. № 220/4.1 
та від 31.01.2016р. №323/4 діє до 31.12.2021р.). 

5. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися 
послуги з обов’язкового аудиту в попередньому фінансовому році 

В попередньому звітному періоді ми надавали послуги таким підприємствам, що 
становлять суспільний інтерес: 

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ ДНІПРО"; 
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "АСТРО-ДНІПРО"; 
- ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "МОТОР-ГАРАНТ; 

- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"; 
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ 
КОМБІНАТ"; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"; 

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"; 
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 

6. Інформація про практики забезпечення незалежності, а також підтвердження 
проведення внутрішнього огляду дотримання незалежності 

Незалежність є однією з найважливіших етичних вимог до професійних бухгалтерів 
при виконанні завдань з аудиту, огляду фінансової звітності, іншого надання впевненості. 
Незалежність аудиторської фірми, аудиторів та інших працівників забезпечується за 
допомогою політики та процедур, запроваджених фірмою на основі Кодексу етики МФБ 
та вимог законодавства України.  

Персонал фірми ознайомлений з вимогами незалежності. Фірма здійснює регулярний 
огляд відповідних змін у професійних стандартах та законодавстві та забезпечує 
оновлення внутрішніх стандартів з метою підтримання їх в актуальному стані. Ведеться 
облік всіх видів послуг, що надаються кожному клієнту з аудиту, та доходів від надання 
послуг. Встановлено вимоги щодо ротації партнерів із завдань з аудиту. Виконується 
ідентифікація та оцінка можливих загроз незалежності та об’єктивності при прийнятті та 
продовженні клієнтів і завдань , а також щорічна оцінка незалежності фірми. 

Всі аудитори та інші працівники фірми, на яких розповсюджуються вимоги 
незалежності, надають письмові підтвердження дотримання незалежності від клієнтів з 



аудиту щороку та кожного разу при призначенні на конкретне завдання. Внутрішній огляд 
дотримання незалежності фірмою та її співробітниками виконується під час огляду 
контролю якості завдань та  щороку під час виконання моніторингових процедур. 

7. Інформація про безперервне навчання аудиторів 

Безперервне навчання аудиторів та підтримання належної професійної кваліфікації є 
вимогою закону, професійних стандартів та запорукою забезпечення належної якості 
аудиторських послуг. Працівники фірми беруть участь у загальному та спеціальному 
професійному навчанні та підвищенню кваліфікації, що дозволяє їм виконувати покладені 
на них обов’язки.  Співробітники фірми заохочуються до складання кваліфікаційних 
іспитів на отримання сертифікату аудитора. 

Навчання аудиторів та інших працівників здійснюється у різних формах. Аудитори 
проходять щорічне удосконалення знань в порядку, визначеному чинним законодавством. 
Фірма сприяє професійному розвитку персоналу шляхом відвідування семінарів, курсів та 
тренінгів з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та інших, які стосуються 
функціональних обов’язків конкретних працівників або сприяють отриманню нових знань 
та навичок. Також проходить навчання без відриву від роботи шляхом проведення 
тематичних семінарів всередині фірми з питань змін у стандартах бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності, професійних стандартах, податковому та цивільному 
законодавстві; забезпечення персоналу доступом до електронних ресурсів, професійних 
видань та баз даних. 

8. Відомості щодо принципів оплати праці ключових партнерів 

Оплата праці ключових партнерів здійснюється залежно від кваліфікації та 
результатів праці кожного ключового партнера, особистого вкладу в компанію та 
прихильності якості.  Винагорода ключових партнерів складається з щомісячного 
фіксованого окладу. 

Система оцінки результатів праці застосовується до всіх ключових партнерів з аудиту. 
Для ключового партнера з аудиту продаж не аудиторських послуг клієнтам з аудиту не 
включається до критеріїв оцінки ефективності, а також рішення про винагороду. 

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

У відповідності до вимог МСА та ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» ТОВ АФ «Капітал» 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 
групи, яка виконує 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. 



10. Фінансова інформація 

В 2019 році доходи від надання Товариством 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 склали 1813 тис. грн.. 

Доходи від надання дозволених не аудиторських послуг підприємствам, що 
становлять суспільний інтерес не надавались. 

Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності інших 
юридичних осіб склали 623,1 тис. грн.. 

Доходи від надання консультаційних послуг іншим юридичним особам склали 70 тис. 
грн.. 

11. Інформацію про пов’язаних осіб суб’єкта аудиторської діяльності 

Пов’язаними особами ТОВ АФ «Капітал» є його учасники та директор: 

Громадянка України, Гончарова Валентина Георгіївна (частка у стат. капіталі - 25%.); 
Громадянка України, Дядюра Інна Григорівна (частка у стат. капіталі - 25%.); 
Громадянин України, Новосьолов Валерій Миколайович (частка у стат. капіталі - 25%.);  
Громадянка України, Проскуріна Неля Миколаївна (частка у стат. капіталі - 25%.); 
Громадянин України, Чілікін Олександр Григорович (директор). 

Директор ТОВ АФ «Капітал»                                   Чілікін О.Г. 


