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Акціонерне товариство «Укрпошта» — державне підприємство 
та національний оператор поштового зв'язку, підпорядковане Міністер-
ству інфраструктури України. Серед його партнерів: Європейський 
інвестиційний банк, ЄБРР, поштові оператори Європи, Азії та США.

Компанія надає універсальні послуги поштового зв'язку, а також 
рекламні та фінансові послуги, послуги з передплати та розповсюд-
ження періодичних друкованих видань, здійснює виплату пенсій 
та реалізує інші комерційні послуги.

ПРО КЛІЄНТА

понад 11 000
поштових відділень

50 
видів послуг

26
регіональних 
філій
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працівників

більше
63 000

Доставляючи пошту, 
пенсії та періодичні 
видання АТ «Укрпошта» 
виконує важливу соціаль-
ну місію держави
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ПРО КЕЙС

Фахівці Kreston Ukraine надали АТ 
«Укрпошта» консультаційні послуги з 
підготовки документації з трансферт-
ного ціноутворення та підтвердження 
коректності відображення операцій 
у Звіті про контрольовані операції.

Викликом для консультантів при вико-
нанні проекту стало врахування умов 
регулювання ринку Всесвітнім пошто-
вим союзом та українським законо-
давством для перевірки відповідності 
умов здійснених операцій принципу 
«витягнутої руки».

Постійна комунікація з представника-
ми АТ «Укрпошта» дозволила консуль-
тантам компанії знайти найбільш опти-
мальне рішення для виконання узгод-
женого проекту та перевірити 
наявність ризиків трансфертного ціно-
утворення.



ЧОМУ KRESTON UKRAINE
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160+

15+

200+

15+

Ми маємо акредитацію Ради з нагляду за аудитом та бухгалтерським 
обліком в публічних компаніях США (PCAOB) і Агентстві США з між-
народного розвитку (USAID), а наші співробітники є членами ACCA, 
RICS і IFAC.

На нашому рахунку більше 15 років досвіду в галузі міжнародного 
аудиту, трансформації та консолідації фінансової звітності (IFRS, HBII, 
GAAP, GAAP UK / US / SWISS), а також успішна співпраця 
з міжнародними фінансовими організаціями, у тому числі Європейсь-
ким Банком Реконструкції та Розвитку (EBRD), європейськими 
та азіатськими експортно-кредитними агентствами.

Kreston Ukraine представляє в Україні глобальну мережу Kreston 
International — одну з провідних світових організацій в області ауди-
торських і консалтингових послуг, ресурсами якої є 23 000 фахівців 
у 110 країнах світу. штатних

експертів

галузей

рекомендаційних
листів 

років на ринку 
України
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