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Політика та процедури системи внутрішнього 
контролю якості Товариства документально 
оформлені у вигляді «Стандартів внутрішнього 
контролю якості» та доведені до відома праців-
ників Товариства.

Політика та процедури системи внутрішнього 
контролю якості Товариства розроблені від- 
повідно до Міжнародного стандарту контролю 
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 No 2258-VIII.

Товариство відповідає вимогам, встановленим 
статтею 23 Закону No 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 150 осіб;
20 працівників, 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 19 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 No 2258-VIII, партнер з аудиту бере на себе 
відповідальність за загальну якість кожного 
завдання з аудиту, на яке він призначений.

Керівництво вважає, що система контролю 
якості аудиторських послуг Товариства є ефек-
тивною та забезпечує відповідність наданих 
клієнтам послуг вимогам законодавства України 
та професійних стандартів.

ТОВ «Крестон Україна» створена та підтримуєть-
ся така система контролю якості, яка надає 
достатню впевненість у тому, що: (а) ТОВ «Кре-
стон Україна» та її персонал діють відповідно до 
професійних стандартів, законодавчих і регуля-
торних вимог; та (b) звіти, які надаються ТОВ 
«Крестон Україна» або партнерам із завдання, 
відповідають обставинам.
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Kreston Albania Kreston Kazakhstan
Kreston Iberaudit Omni Trust
ECA Partners Kreston MC Malta

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

Kreston MDS Bentacera
VRC Kreston Grip

Kreston BulMar
Kreston Lentink Audit

Kreston Ioannou & Theodoulou

Kreston Van Herwijnen

Kreston Proios

Lentink De Jonge Accountants & 
Adviseurs

Kreston A&CE

Kreston Macedonia

Kreston Denmark

EX Polska

Konsult.ee OÜ

Husarski, Michalski Doradcy Podatkowi 
Spólka Partnerska

EXCO
Kreston BPG Polska Audyt

Groupe Conseil Union France
Kreston Iberaudit Portugal

Groupe Fiduciaire Kreston
Kreston Romania

Kreston Georgia
Kreston MDM Revizija

Westerfelhaus Audit
Kreston Slovakia

O&R Group
Kreston Iberaudit

Kreston Basedow GmbH WPG StBG
Finnhammars

KRESTON BANSBACH
a&o Kreston

K&E International (Alliance Member)

Fiduciaire Michel Favre

Friebe – Prinz + Partner

BHP

DELFS & PARTNER
Bishop Fleming

Hellenic Auditing
Clive Owen

Budapest Consultans
Consilium Chartered Accountants

BFCD
Duncan & Toplis

Joseph Lipsky & Co
EQ Accountants

Kreston IL
Kreston GV Italy

James Cowper Kreston

Kreston TDL Italy Tax & Global 
Services

Kreston Reeves

Legnazzi & Partners

Mitchell Charlesworth

Alex Picot Trust
PEM
Kreston Ukraine

Kreston Bahamas CBIZ & MHM

Kreston GTA Tachibana & Ochiai (Correspondent 
Firm)

Kreston Erudite
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Kyiv, Ukraine

www.kreston.ua

kreston.ukraine

audit@kreston.ua

t.me/Kreston_Ukraine

©              «Kreston» 
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