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ПРО КЛІЄНТА 
Компанія – перший український онлайн-ресурс, націлений на вирішення 
питання працевлаштування, створений в 2000 році. У 2006 році польська 
компанія, лідер інтернет-рекрутингу в Центральній Європі з 40 тис. клієнтів з 
40 країн, стала стратегічним партнером та інвестором компанії-клієнта.

Місія сайту – допомагати претендентам і роботодавцям знаходити один одного 
якомога швидше, простіше і без стресу

ЗА  2019 РІК НА САЙТІ РОЗМІЩЕНО:
більше 700 тис. вакансій від роботодавців
більше 1,4 млн. резюме від претендентів  
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ПРО КЕЙС 
Послуги, надані Kreston Ukraine 

1. Аудит фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в Україні (далі НПсБУ)

2. Аудит фінансової звітності згідно обліковій політиці стратегічного партнера і
польським національним стандартам бухгалтерського обліку
(далі – Polish GAAP) для цілей іноземного інвестора
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МЕТА 

1. Підтвердження аудитором фінансової звітності згідно НПсБУ

2. Перевірка і підтвердження трансформаційних проводок в
звітності від НПсБУ до Polish GAAP

3. Підтвердження аудитором фінансової звітності згідно
обліковій політиці стратегічного партнера і Polish GAAP

kreston.ua



ОСОБЛИВОСТІ 

Форми звітності за НПсБУ і Polish GAAP істотно відрізняються. Складність 
завдання полягала в тому, що виручка за НПсБУ визнається за 
актами виконаних робіт, тоді як компанія-інвестор визнає виручку на підставі 
управлінських даних з сайту клієнта. Для вирішення цього 
завдання, фахівцями Kreston GCG, крім детального тестування даних по виручці, 
було здійснено: 

Тестування контролів 

Вивчення процесу визнання виручки (Flow chart) 

Детальний опис процесів в WTT 

Тестування загальних ІТ-контролів (ITGC-тест) 
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РЕЗУЛЬТАТ

Було проведено аудит фінансової звітності,
складеної відповідно до НПсБУ і Polish GAAP

Думку аудитора за результатами проведеної роботи викладено в звіті 
незалежного аудитора, який містить: 

Систематизований опис виявлених недоліків та обмежень, властивих   
системам   бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності та внутрішнього контролю як компанії-клієнта, так і 
компанії-польському інвестору 

Рекомендації по їх усуненню або мінімізації відповідних ризиків 

Іншу інформацію  
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ЧОМУ KRESTON UKRAINE? 

Kreston Ukraine представляє в Україні глобальну мережу Kreston International 
– одну з провідних світових організацій в галузі
аудиторських та консалтингових послуг, ресурсами якої є 25 000 фахівців
в 125 країнах світу

Ми маємо акредитацію в Раді з нагляду за аудитом та бухгалтерським 
обліком в публічних компаніях США (PCAOB) і 
Агентстві США з міжнародного 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)  
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ШТАТНИХ ЕКСПЕРТІВ 

ГАЛУЗЕЙ 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ 
ЛИСТІВ ВІД КЛІЄНТІВ 

РОКІВ НА РИНКУ
УКРАЇНИ 
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