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Пропонуємо Вашій увазі Звіт про прозорість ТОВ 
«Крестон Україна» за 2021 рік, який було складено 
відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-
VIII. На сторінках даного звіту Ви знайдете інформацію 
про Товариство, внутрішню систему контролю якості, 
ключові фінансові показники, принципи діяльності, 
політики, процедури та цінності, яких ми дотримуємось.
Для нашої компанії 2021 рік став непростим роком 
внутрішньої та зовнішньої трансформації, через який 
ми змогли пройти, зберігши весь ключовий персонал, 
клієнтів та продовживши надавати послуги найвищої 
професійної якості.
Водночас, будь-які виклики минулого року тьмяніють 
у порівнянні з тими викликами, що постали перед нашою 
країною, суспільством та бізнесом у 2022 році, коли Україна 
стала об’єктом масштабної та зухвалої агресії з боку Росії.
І хоч зараз більшість аспектів, що викладені в цьому звіті, 
можуть здаватись неактуальними, ми видаємо звіт за 2021 
рік, адже для забезпечення стійкого розвитку нам важливо 
фіксувати події минулого, щоб будувати нове майбутнє.
Тримаємось і віримо в Перемогу!ики

Звернення керуючого партнера Kreston Ukraine

Андрій Домрачов 
Керуючий партнер,
Директор ТОВ «Крестон Україна»
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Про Kreston Ukraine

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КРЕСТОН УКРАЇНА» (KRESTON UKRAINE LLC, 
код ЄДРПОУ 22022137, далі – Товариство) надає 
професійні аудиторські та консультаційні послуги 
на підставах та в порядку, що передбачені 
Законом України «Про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність» і Міжнародними 
стандартами аудиту. 
Товариство представляє в Україні міжнародну 
аудиторську мережу Kreston Global, в якій працює 
понад 22 000 спеціалістів в більш ніж 120 країнах. 
Світова історія мережі Kreston нараховує понад 50 
років (з 1971 року). За підсумками 2021 року, 
Kreston Global з сукупною виручкою в розмірі 
2,408 млрд долларів США посідає 13 місце серед 
найбільших світових аудиторських мереж 
(відповідно до рейтингу Top 25 Accountancy Age). 
Kreston Global є повноправним учасником «Форуму 
фірм» IFAC Forum of Firms. Форум фірм – це 
об’єднання мереж міжнародних бухгалтерських 
фірм, які здійснюють транснаціональні аудити. 
Мета Форуму - просувати послідовні і високоякісні 
стандарти практики фінансової звітності та аудиту 
в усьому світі.
Товариство включено до всіх розділів Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, 
у т.ч. до 4 розділу Реєстру «Суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити обов’язковий 
аудит фінансової звітності підприємств, 
що становлять суспільний інтерес», номер 
реєстрації у зазначеному Реєстрі № 1132.

Адреса 03150, м. Київ, вул. 
Антоновича, буд. 172

Телефон: +380 44 333 44 93

Електронна пошта audit@kreston.ua

Веб-сайт 
Kreston Ukraine kreston.ua

Веб-сайт  
Kreston Global kreston.com

Інформація 
про проходження 
перевірки системи 
контролю якості 
аудиторських 
послуг: 

Рішення АПУ №338/3 
від 26.01.17

Договір 
страхування 
цивільно-правової 
відповідальності 
суб'єкта 
аудиторської 
діяльності: 

№ВТО-21-9867-КОД 
від 21.09.21 з ТДВ 
"Страхова компанія 
"Гардіан", страхова 
сума 50 млн грн., 
дійсний до 21.09.22
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• Опис організаційно-правової структури та структури власності

Предметом діяльності Товариства є здійснення 
аудиторської діяльності на підставах 
і в порядку, що передбачені Статутом, 
міжнародними стандартами аудиту та чинним 
законодавством України.
Товариство зареєстроване 13.04.95 
як ТОВ АФ «Контроль-Аудит», перейменоване 
на ТОВ «Крестон Україна» відповідно 
до Протоколу №24 загальних зборів учасників 
Товариства від 20.09.21.
Засновниками (учасниками) Товариства є:

Громадянин України АТАМАСЬ СЕРГІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ (сертифікований аудитор, номер 
в реєстрі 101009), доля участі 45%
Громадянин України ДОМРАЧОВ АНДРІЙ 
ПАВЛОВИЧ (сертифікований аудитор, номер 
в реєстрі 101004), доля участі 45%
Громадянин України ПОПОВ АНДРІЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, доля участі 10%.
Керівник та підписант — ДОМРАЧОВ АНДРІЙ 
ПАВЛОВИЧ.

Загальні збори Учасників є вищим органом 
управління Товариства, який відповідає за розробку 
та впровадження фінансової, комерційної 
та маркетингової стратегії та здійснює контроль 
за діяльністю Компанії.
Поточне керівництво діяльністю Товариства 
здійснює одноособовий виконавчий орган – 
Директор, який є посадовою особою Товариства, 

яка підзвітна Загальним зборам учасників 
та забезпечує виконання його рішень. Директор 
Товариства: Домрачов Андрій Павлович.

Про Kreston Ukraine

• Структура корпоративного управління

• Структура корпоративного управління

• Департамент аудиту
• Департамент банківського аудиту
• Департамент з бухгалтерського 

обліку та звітності
• Департамент консалтингу
• Департамент трансфертного 

ціноутворення
• Департамент з контролю якості
• Департамент розвитку бізнесу
• Департаменту з управління 

персоналом
• Департаменту з економічної безпеки

• Адміністративний відділ
• Юридичний відділ

Департаменти Відділи
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ТОВ «Крестон Україна» надає наступні послуги:

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА ВАЛЮЕЙШН» (ЄДРПОУ 
37902125) послуги з незалежного оцінювання 
та консалтингу
ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА ТЕКНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 
44583771) послуги з трансфертного ціноутворення 
та консалтингу
ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА ЕССЕТС» (ЄДРПОУ 
44497289) аудиторські та супутні послуги

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА ДІХАБ» (ЄДРПОУ 
44628183) послуги з управлінського консалтингу 
та супровід угод з капіталом
Учасниками всіх пов’язаних осіб є Домрачов Андрій 
Павлович та Атамась Сергій Васильович в рівних 
долях (50/50). 

Про Kreston Ukraine

• Перелік пов’язаних осіб Товариства та напрямки їх діяльності:

Аудит фінансової звітності (в тому числі 
підприємств, що становлять суспільний інтерес)

Послуги з розслідування 
шахрайства (Forensic)

Огляд проміжної та історичної фінансової 
інформації

Перехід на МСФЗ, підготовка 
фінансової звітності

Послуги із завдань з надання 
впевненості, що не є аудитом чи оглядом 
фінансової інформації

Інші послуги, визначені чинним 
законодавством України, 
що регулює аудиторську діяльність

Перевірка податкового обліку

• Наші послуги
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1971 
Заснування світової мережі 
Kreston International 
з головним офісом 
в Великобританії.

2014 
Загальна кількість 
персоналу Kreston 
в Україні перевищує 50 
співробітників. 
Повна релокація 
співробітників Донецького 
офісу Kreston до м. Київ.

1995 
Заснування 
ТОВ АФ «Контроль-Аудит», 
майбутньої ТОВ «Крестон 
Україна».

2015
Початок участі Kreston 
у фінансових та донорських 
програмах ЄБРР та USAID 
в Україні. 
Кількість партнерів 
по практиках зростає з 3 до 6.

2019
Трансформація аудиторської практики Kreston з залученням 
нових директорів з аудиту з досвідом роботи в Big-4. 
Початок переходу на CaseWare для аудиторських проєктів.
Активний вихід на ринок обов’язкового аудиту та аудиту 
для топових компаній України – лідерів галузі (ДТЕК, 
Автомагістраль-Південь, Rabota.ua, Work.ua та інші).
Запуск Kreston Academy.

2006  
Мережа Kreston розпочинає 
діяльність в Україні з невеликим 
офісом у місті Донецьк. 
Становлення повноцінної 
аудиторської практики 
та практики з незалежної оцінки 
активів.

2016  
Створення департаменту з трансфертного 
ціноутворення, який увійде до найбільших 
практик з ТЦ в Україні за кількістю 
реалізованих проєктів.
Стрімкий розвиток консалтингового 
напрямку (просування програм розвитку 
бізнесу EBRD BAS, EU4Business, початок 
співпраці з муніципалітетами).

2020  
Отримання статусу ACCA Trainee Development 
Gold, як визнання того, що компанія відповідає 
високим стандартам у галузі навчання та підтримує 
співробітників у професійному розвитку.
Вихід на ринок банківського аудиту.
Запуск напрямку Kreston Audit HUB (аутсорсинг 
аудиторських процедур для інших фірм-учасниць 
мережі Kreston).

2012  
Акредитація Kreston в PCAOB, наглядовому 
органі за аудиторами, які мають право 
здійснювати аудит публічних компаній 
в США. 
Акредитація в USAID (Агенції Міжнародного 
Розвитку США) на аудит проєктів в Україні.

Історія Kreston в Україні. Ключові етапи

2007 
Виконані перші проекти 
з міжнародного аудиту компаній 
за МСФЗ (IFRS) для залучення 
зовнішнього фінансування.
Створення практики 
з консалтингу та бізнес-
планування.

2009 
Відкритий офіс Kreston 
у Києві. 
Створення департаменту 
з розвитку бізнесу.

2018 
Впровадження ERP-системи на базі 
рішень Zoho (CRM, Workplace, Project).
Kreston посідає сьому позицію серед 
міжнародних аудиторських фірм, 
представлених в Україні.

2021  
Мережа Kreston International святкує 
50-річчя та змінює назву на Kreston 
Global.
Ребрендінг компанії Kreston Ukraine 
як ексклюзивного представника Kreston 
Global в Україні.
Запуск напрямку D-HUB (комплексна 
підтримка та супровід іноземних 
інвестицій в Україну).
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82 жінки

до 30 років - 68 осіб

57 чоловіків

30-50 років - 61 осіб

від 50 років - 10 осіб

середній вік співробітника компанії  
32 роки

Персонал

Гендерна структура

Вікова структура

штат Компанії
139 осіб

аудиторські та супутні послуги - 89 осіб 
адміністративний персонал - 16
консалтинг та оцінка - 12
продажі та маркетинг - 12
ТЦУ - 10

Структура персоналу за сервісами

станом на лютий 2022 року
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Інформація щодо системи внутрішнього контролю якості

Політика та процедури системи внутрішнього 
контролю якості Товариства розроблені від-
повідно до Міжнародного стандарту контро-
лю якості (МСКЯ) 1 «Контроль якості для фірм, 
що виконують аудити та огляди фінансової звіт-
ності, а також інші завдання з надання впевне-
ності і супутні послуги» та Закону № 2258-VIII.
Політика та процедури системи внутрішньо-
го контролю якості Товариства документально 
оформлені у вигляді «Положення про внутрішні 
стандарти контролю якості» та доведені до відо-
ма працівників Товариства. 
Товариство відповідає вимогам, встановленим 
статтею 23 Закону № 2258-VIII щодо внутріш-
ньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, 
які мають право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності, а саме: 
• Кількість професійних співробітників Товари-

ства, які безпосередньо залучені до процедур 
прийняття та продовження співпраці з Клієн-
тами, надання аудиторських та супутніх по-
слуг, складає понад 100 осіб;

• 23 працівника, що задіяні у наданні ауди-
торських послуг, мають виданий Аудиторсь-
кою палатою України сертифікат аудитора, 
що визначає їх кваліфікаційну придатність 
на провадження аудиторської діяльності на те-
риторії України ;

• Понад 15 працівників Товариства мають чинні 
сертифікати професійних організацій (АССА, 
АССА DipIFR та ін.), що підтверджують висо-
кий рівень знань з Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

• Значна частина ключового персоналу Това-
риства має багаторічний досвід роботи в ком-
паніях «Великої Четвірки».

Товариство демонструє прихильність до якості 
через корпоративну культуру та дії лідерів, а та-
кож, важливості професійної етики, цінностей 
і ставлення, відповідальності усього персоналу 
за якість; важливості якості в стратегічних рі-
шеннях і діях Товариства, включаючи фінансові 
та операційні пріоритети.
В організації та забезпеченні функціонування 
системи внутрішнього контролю якості Товари-
ство застосовує ризик-орієнтований підхід.

Система внутрішнього контролю якості, що за-
стосовується в Компанії, включає такі основні 
елементи:
• відповідальність керівництва за якість;
• відповідні етичні вимоги;
• прийняття та продовження відносин з клієнта-

ми і конкретних завдань;
• людські ресурси;
• виконання проекту (завдання);
• моніторинг.

На додаток до вищезазначених елементів систе-
ми внутрішнього контролю якості Товариством 
встановлено політику і процедури щодо порядку 
розгляду скарг.
Відповідальність за організацію і ефективне 
функціонування внутрішньої системи контролю 
якості несе ключовий партнер / директор Това-
риства. В контексті існуючої у Товаристві систе-
ми внутрішнього контролю якості та вимог Зако-
ну № 2258-VIII, партнер з аудиту бере на себе 
відповідальність за загальну якість кожного 
завдання з аудиту, на яке він призначений.
У Товариства діють політики і процедури щодо 
забезпечення незалежності, основані на вимогах 
Ради з міжнародних стандартів етики для бух-
галтерів, що містяться в Стандарті внутрішнього 
контролю якості «Етичні вимоги». Дотримання 
цих вимог забезпечується застосуванням ручних 
та автоматизованих інструментів.
Відповідно до даних нормативних документів, 
керівництво і співробітники нашої компанії ма-
ють бути незалежними від клієнтів з надання 
впевненості і від інших фірм-учасниць Kreston 
Global. Незалежність повинна підтримуватися 
протягом всього періоду виконання завдання 
з надання впевненості. Якщо загроза незалеж-
ності не може бути ліквідована або знижена 
до прийнятного рівня шляхом застосування від-
повідних заходів, ми ліквідуємо діяльність, ін-
тереси або відносини, які створюють загрозу, 
або відмовляємось приймати чи продовжувати 
виконання завдань.
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Інформація про практику забезпечення незалежності

Виконання такої політики забезпечується на-
ступними процедурами:
• знання і розуміння співробітниками вимог 

щодо незалежності досягається шляхом про-
ведення тренінгів, консультування та від-
повідними мотиваційними програмами;

• всі співробітники нашої компанії зобов’язані 
щорічно надавати керівництву письмові ві-
домості про себе та свої зв’язки, інформацію 
про себе для цілей постійного аналізу ситуа-
ції щодо незалежності компанії і стратегічного 
планування;

• кожен співробітник до його призначення чле-
ном аудиторської групи повинен письмово під-
твердити партнеру із завдання, що він не за-
лежить від клієнта і завдання, і не порушує 
іншим чином положень Кодексу етики про-
фесійних бухгалтерів МФБ з питань незалеж-
ності;

• при прийнятті завдання партнер за завданням 
окремо розглядає і оцінює питання незалеж-
ності, здатність фірми в цілому та її здатність 
укомплектувати аудиторську групу персона-
лом, який буде відповідати вимогам незалеж-
ності.

Політика та процедури Товариства передбача-
ють забезпечення незалежності та об’єктивності 
аудиторів та ключового партнера при наданні 
аудиторських послуг, зокрема, шляхом впровад-
ження відповідних політики та процедур, а та-
кож наявності системи контролю за їх виконан-
ням.
Так, в аудиторському звіті обов’язково, додат-
ково до інших вимог, визначених Законом № 
2258-VIII за результатами обов’язкового ауди-
ту підприємства, що становить суспільний ін-
терес наводиться твердження про ненадання 
послуг, заборонених законодавством, і про не-
залежність ключового партнера з аудиту та То-
вариства від юридичної особи при проведенні 
аудиту. Аудиторському комітету підприємства, 
що становить суспільний інтерес, фінансова 

звітність якого перевіряється щорічно надається 
підтвердження що Товариство, ключовий пар-
тнер з аудиту, аудитори, які залучаються до ви-
конання відповідного завдання, є незалежними 
від цього підприємства. 
При цьому розгляд питання незалежності 
не припиняється протягом всього періоду вико-
нання аудиту з метою оперативного реагування 
на виникаючі загрози. Керівництво і співробітни-
ки нашої компанії дотримуються вимог Кодек-
су етики професійних бухгалтерів МФБ щодо 
обов’язкової ротації старшого персоналу 
по всіх завданнях з надання впевненості.
«Старший персонал» в даному контексті включає:
• партнерів із завдань;
• керівників (менеджерів) аудиторських груп;
• співробітників, відповідальних за перевірку 

якості;
• інших співробітників, які приймають ключові 

рішення з істотних питань аудиту.

Ключові партнери з аудиту, відповідальні 
за проведення обов’язкового аудиту фінансової 
звітності, припиняють свою участь в обов’язко-
вому 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 завдан-
ня з обов’язкового аудиту цього підприємства 
протягом наступних трьох років. Механізм по-
ступової ротації застосовується поетапно до кон-
кретних осіб, а не до всієї групи, яка виконує 
завдання.
Тривалість виконання завдання з обов’язково-
го аудиту фінансової звітності розраховується 
з першого фінансового року згідно з догово-
ром на проведення аудиту, відповідно до якого 
суб’єкт аудиторської діяльності вперше призна-
чається виконувати завдання з обов’язково-
го аудиту одного й того самого підприємства, 
що становить суспільний інтерес.
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Методики аудиту, які застосовуються нашою 
компанією, базуються на прогресивному досвіді 
Kreston Global. При цьому наші підходи достат-
ньою гнучкі, щоб враховувати унікальність і осо-
бливості роботи наших клієнтів. Ми фокусуємо-
ся як на розумінні бізнесу клієнта в цілому, так 
і на конкретних питаннях внутрішнього контро-
лю.
Перш, ніж приступити безпосередньо до вико-
нання аудиту, фахівці нашої компанії:
• проводять наради за участю вищого керівни-

цтва і ключових менеджерів клієнта з метою 
отримання всебічного розуміння корпоратив-
ної та управлінської структури, особливостей 
бізнесу клієнта і очікувань керівництва від ау-
диту;

• розглядають особливості нормативного ре-
гулювання діяльності клієнта, існуючих вимог 
щодо аудиту, які пред’являються регулятор-
ними органами;

• отримують розуміння середовища внутріш-
нього контролю клієнта, а також діючих кон-
трольних політик і процедур, оцінюють ризики 
суттєвих викривлень, що виникають внаслідок 
помилок або шахрайства;

• розробляють план і програму аудиту, які 
в повній мірі відповідають обставинам, тобто 
враховує отримане розуміння клієнта і оцінені 
ризики.

Персонал нашої компанії орієнтований на ство-
рення комфортних умов для співробітників клієн-
та в період проведення аудиту, націлений 
на ефективне використання часу і співпрацю 
з відповідальними особами.

Виходячи з даних принципів, в процесі прове-
дення аудиту наша компанія забезпечує:
• розуміння учасниками команди галузі, органі-

заційної структури та бізнес-процесів клієнта;
• покриття аудитом всіх ключових функціональ-

них блоків бізнесу та ідентифікованих ризиків;
• чітке інформування керівництва щодо цілей 

і обсягу аудиту;
• облік запитів і побоювань керівництва клієнта 

при плануванні аудиту; 
• комплектування аудиторської групи співробіт-

никами, що мають достатній досвід роботи, 
професійні навички та час для ефективного 
виконання завдання;

• забезпечення оптимальної тривалості польо-
вих аудиторських робіт, контроль швидкості 
виконання запланованих процедур;

• негайне повідомлення керівництва клієнта 
про критичні проблеми, виявлені в процесі ау-
диту;

• інформування щодо результатів аудиту, 
роз’яснення зроблених висновків і виявлених 
недоліків;

• допомога при впровадженні або оптимізації 
клієнтом бізнес-процесів і контролів.

При цьому проведення аудиту контролюється 
партнерами нашої компанії на всіх етапах з ме-
тою оперативного реагування на нові обставини 
і відповідного коригування аудиторських під-
ходів.
Досягнення цілей даних стандартів і дотримання 
вимог законів і нормативних актів, що застосо-
вуються, припускають використання професій-
ного судження і прояву професійного 
скептицизму (якщо може бути застосовано 
до конкретного виду завдання, що виконуються 
Товариством).

Прийняття та продовження відносин з клієнтами 
та виконання завдань
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Зважаючи на те, що Товариство надає професійні 
послуги, воно постійно спрямовує ресурси на за-
лучення, навчання та контроль рівня знань сво-
го персоналу. Працівники заохочуються до отри-
мання нових компетенцій у сферах, пов’язаних 
з професійною діяльністю. Безперервне навчан-
ня аудиторів та іншого персоналу, залученого 
до надання аудиторських послуг здійснюється 
через семінари і тренінги, які проводять досвід-
чені працівники Товариства та провідні фахівці 
і тренінгові центри, які працюють з Товариством 
на договірних засадах.
З метою підтримання високого рівня компетент-
ності й відданості принципам етики, керівництво 
Компанії:
• своєчасно інформує персонал про поточні но-

вовведення і зміни в професійних стандартах, 
політикою та процедурами системи контролю 
якості Товариства, законодавчими вимогами 
щодо професійної діяльності, наприклад, по-
даткового законодавства, бухгалтерського об-
ліку та аудиту;

• забезпечує бібліотекою або іншими інфор-
маційними засобами, що містять необхідну 
професійну, нормативну літературу, а також 
матеріалами Товариства з технічних та про-
фесійних питань для роботи і самостійного 
навчання.

• розроблює навчальні програми для підтримки 
належного рівня компетентності, включаючи 
участь працівників у зовнішніх програмах на-
вчання;

• розробляє критерії щодо оцінки професійних 
якостей потенційних працівників всіх рівнів;

• визначає осіб, відповідальних за ухвалення рі-
шень щодо проведення відповідних процедур 
для оцінки показників роботи, компенсацій 
і заохочень та відповідно підвищення праців-
ників на посаді;

• інформує персонал щодо оцінки його показ-
ників та підвищення на посаді.

Оцінка персоналу (крім аудиторів) проводиться 
не рідше одного разу на рік через «Процедуру 
щорічної оцінки ефективності працівників». Ау-
дитори підтверджують кваліфікацію та компе-
тентність в результаті проходження програми 
щодо щорічного підвищення професійних знань 
аудиторів.

Інформація про безперервне навчання аудиторів
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Принципи оплати праці ключових партнерів

Результати діяльності кожного ключового пар-
тнера з аудиту оцінюються за його індивідуаль-
ною роллю, особистим вкладом в Товариство 
та прихильністю стандартам. 
Винагорода ключового партнера із аудиту скла-
дається з двох частин: щомісячна фіксована за-
робітна плата, яка відображає роль ключового 
партнера з аудиту в Товаристві і його обов’язки; 

та винагорода, яка відображає оцінку діяльності 
кожного ключового партнера з аудиту за період 
та враховує ряд факторів, включаючи ефектив-
ність роботи, якість надання послуг клієнтам, 
зростання прибутку і рентабельності, лідерські 
якості та відданість цінностям Товариства. 

Принципи оплати праці ключових партнерів
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Додаток 1. Перелік аудиторських та консалтингових фірм, які є членами мережі Kreston Global 

Додатки

Азія та Тихоокеанський регіон
Австралія Kreston Stanley Williamson Індонезія Kreston Indonesia

McLean Delmo Bentleys Японія ARK LLC
Бангладеш Zahur & Mostafiz ProWorks Group
Камбоджа Cam Accounting & Tax Service Co YAESU AUDIT & Co.
Китай Brighture Accounting & Tax Advisory Киргизстан Kreston Bishkek

Chongqing Daxindiwei Малайзія Kreston John & Gan
Dongguan Discran CPAs Нова Зеландія McGregor Bailey
Guandong Zhongtianyue CPAs Пакистан Kreston Hyder Bhimji & Co.
Guangdong Hengsheng CPAs Сінгапур First Island Fiduciary Services PTE Ltd
Jiangsu Gongqin CPAs Co Ltd Kreston ACA PAC
Kreston Yida Shenzhen Kreston David Yeung
Shaanxi San Qin CPAs Південна Корея Caleb and Company
Shanghai Hugang Jinmao CPAs Daehyun Accounting Corporation
Shanxi Sanco CPAs Шрі Ланка Kreston Sri Lanka
Tianjin Guangxin CPAs Тайвань Gold-In Consulting Co
Xiang Hao CPAs Таджикистан Kreston AC
Yunnan Yong Sheng CPAs Таїланд Thai Info
Zhonghui CPAs Філіппіни MG Madrid & Company

Гонконг Kreston CAC Узбекистан Kreston Tashkent
Індія Kreston OPR Advisors В'єтнам Kreston NNC

Kreston Rangamani Business Advisors Kreston VN Auditing & Consulting
Kreston SGCO
Kreston SNR Advisors
P.Murali & Co
V.K. Verma & Co

Африка
Алжир Kreston M&P Algeria Мозамбік Kreston Mozambique
Бенін EXCO Fiduciaire d’Afrique (FIDAF) Нігер EXCO FCA
Буркіна-Фасо EXCO Ouagadougou Нігерія Kreston OUC
Камерун EXCO Fidaco Реюньон EXCO Antilles Guyane
Конго EXCO Cacoges  EXCO Cogefi La Reunion
Кот-д’Івуар EXCO ECA Руанда RUMA
Ефіопія TAY Сенегал EXCO Senegal
Габон EXCO Libreville Південна Африка Kreston South Africa

Гана Asante, Anarfi & Associates Судан Elarabi Auditing & Financial 
Consultancy

Кенія Kreston KM Танзанія Kreston Kairos
Мадагаскар EXCO Afrique Того EXCO Ficao
Малі EXCO EGCC Туніс EXCO Tunisia
Мавританія EXCO GHA Mauritanie Зімбабве Kreston Zimbabwe

Маврикія Kreston TSS (First Island Trust 
Company)

Марокко EXCO AB Partners
EXCO ACDEN
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Європа
Албанія Kreston Albania Казахстан Kreston Kazakhstan
Андорра Kreston Iberaudit Люксембург Omni Trust
Австрія ECA Partners Мальта Kreston MC Malta

Азербайджан Caspian Business Consultants Нідерланди A&D accountants en 
belastingadviseurs (Maastricht)

Бельгія Kreston MDS Bentacera
VRC Kreston Grip

Болгарія Kreston BulMar Kreston Lentink Audit
Кіпр Kreston Ioannou & Theodoulou Kreston Van Herwijnen

Kreston Proios Lentink De Jonge Accountants & 
Adviseurs

Чеська Республіка Kreston A&CE Північна 
Македонія Kreston Macedonia

Данія Kreston Denmark Польща EXCO A2A Polska

Естонія Konsult.ee OÜ Husarski, Michalski Doradcy Podatkowi 
Spólka Partnerska

Франція EXCO Kreston BPG Polska Audyt
Groupe Conseil Union France Португалія Kreston Iberaudit Portugal
Groupe Fiduciaire Kreston Румунія Kreston Romania

Грузія Kreston Georgia Сербія Kreston MDM Revizija
Німеччина Westerfelhaus Audit Словаччина Kreston Slovakia

O&R Group Іспанія Kreston Iberaudit
Kreston Basedow GmbH WPG StBG Швеція Finnhammars
KRESTON BANSBACH Швейцарія a&o Kreston
K&E International (Alliance Member) Fiduciaire Michel Favre

Friebe – Prinz + Partner Сполучене 
Королівство BHP

DELFS & PARTNER Bishop Fleming
Греція Hellenic Auditing Clive Owen
Угорщина Budapest Consultans Consilium Chartered Accountants
Ірландія BFCD Duncan & Toplis
Ізраїль Joseph Lipsky & Co EQ Accountants

Kreston IL Horsfield & Smith
Італія Kreston GV Italy James Cowper Kreston

Kreston TDL Italy Tax & Global 
Services Kreston Reeves

Legnazzi & Partners Mitchell Charlesworth
Джерсі Alex Picot Trust PEM

Україна Kreston Ukraine

Північна Америка
Багамські острови Kreston Bahamas Сполучені Штати CBIZ & MHM

Канада Kreston GTA Tachibana & Ochiai (Correspondent 
Firm)

Додатки
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Латинська Америка
Аргентина Castillo y Asociados Мексика Kreston BSG
Болівія Kreston Bolivia Kreston Canseco Contadores Públicos
Бразилія b2finance Kreston Kreston CSM

Kreston Partnership Kreston FLS
Чилі Kreston MCA Kreston Quezada Fernandez SC
Колумбія Kreston Colombia Vargas, Ruiz y Asoc.
Коста-Ріка Kreston Costa Rica Нікарагуа Kreston de Nicaragua
Еквадор Kreston Ecuador Панама Kreston Alvarez & Carrasco
Сальвадор Rivas Núñez y Asociados Перу Kreston Peru
Гватемала Kreston Guatemala Пуерто-Рико Kreston PR LLC
Гондурас Alfaro y Asociados Уругвай Damiani

Венесуела Brito, D’Arrigo, Martínez Kreston

Середній Схід
Бахрейн Kreston Bahrain Катар Kreston SVP
Єгипет Kreston Egypt Саудівська Аравія Sindi & Batterjee Kreston

Йорданія Special Approach for Investment 
(Orbit Bureau)

Об'єднані
Арабські Емірати Kreston Awni Farsakh & Co

Кувейт Kreston Kuwait Kreston Menon
Оман H C Shah Туреччина Kreston ATA
Палестинська 
територія Kanaan Firm Kreston Sura

Kreston Audeh Jibreel Ємен Mohamed Taha Hamood & Co.

Додатки

Додаток 2. Фінансова інформація Товариства за 2021 рік

Види послуг Кількість замовлень Обсяг реалізованих послуг, грн

2 3

3 637 000

1

Обов’язковий аудит фінансової звітності 

Інші професійні послуги, всього:

Додаток 3. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’яз-
кового аудиту у 2021 році.
Послуги з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, у звітному періоді 
Товариством не надавались.
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