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Зміст 



  Шановні клієнти та партнери! 
 Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що набув чинності з 1 січня 2018 року та 

введений в дію з 1 жовтня 2018 року, ТОВ «ІНСАЙДЕР» пропонує Вашій увазі звіт про прозорість. 

Аудиторська фірма «ІНСАЙДЕР» надає аудиторські, бухгалтерські та консалтингові послуги в Україні. Колектив Аудиторської фірми 
«ІНСАЙДЕР» об'єднує кваліфікованих фахівців, тому має можливість надавати послуги будь-якої складності. У складі команди працюють 
сертифіковані аудитори України, дипломовані фахівці з МСФЗ, професійні бухгалтери. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНСАЙДЕР» (ТОВ «ІНСАЙДЕР»), ідентифікаційний код юридичної 
особи 32281420, зареєстроване та здійснює аудиторську діяльність з 2001 року. Офіси фірми розташовані за наступними адресами: м. 
Дніпро, вул. Січових Стрільців (Артема) 11, оф. 35, та м. Київ, вул. Метрологічна, 13, к. 106.  

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ІНСАЙДЕР» 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 №3104 у 
наступні розділи: Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності", Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності", Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит 
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес". 

ТОВ «ІНСАЙДЕР» включена до «Переліку незалежних аудиторів, які  пройшли процедуру відбору і можуть залучатися до перевірки витрат 
за  проектами в  рамках  спільних  операційних  програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020» 
під номером 31, який розміщено на офіційному сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет  
за адресою https://goo.gl/FRvbfZ та на сайті Аудиторської палати України. 

Наші послуги орієнтовані на потреби наших клієнтів. 

Співпраця з нами – це запорука надійності та впевненості у кваліфікації професійних працівників 

аудиторської фірми та якості виконаних робіт. 

    

    З найкращими побажаннями,                                                                      

    Генеральний директор                                                                             О.В. Терещенко  
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Опис організаційно-

правової  структури та  

структури власності 

аудиторської фірми 
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ТОВ «ІНСАЙДЕР» є товариством з обмеженою 
відповідальністю, зареєстрованим у відповідності до 
чинного законодавства України. Згідно статті 5 Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» загальний розмір частки 
засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є 
аудиторами та/або аудиторськими фірмами, у 
статутному капіталі не може перевищувати 30 
відсотків.  

Власниками фірми є три фізичні особи, громадянки 
України: 

Терещенко О. В., аудитор, частка – 60%; 

Чорна Н.А., аудитор , частка – 35%; 

Більченко М.В., аудитор , частка – 5%. 

 

ТОВ «ІНСАЙДЕР» не є членом мережі. 



Опис структури  
управління 

аудиторської  фірми 
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Вищим органом управління фірми, як товариства з 
обмеженою відповідальністю, є загальні збори 
учасників. Виконавчий орган – Генеральний 
директор, що призначається засновниками. За 
законом посадовою особою, яка відповідно до 
установчих документів здійснює керівництво 
аудиторською фірмою, може бути лише аудитор.  

 

Генеральним директором фірми є аудитор 
Терещенко О.В. 
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Опис  системи  внутрішнього 

контролю  якості  та 

твердження  органу 

управління  або  наглядового  

органу  про  її  ефективність 



Наявність ефективної та постійно діючої системи 
контролю якості є невід’ємною умовою надання 
якісних послуг. Система внутрішнього контролю 
якості послуг розроблена та впроваджена фірмою 
відповідно до Концептуальної основи якості аудиту 
та Міжнародного стандарту контролю якості 1 
«Контроль якості для фірм, що виконують аудити та 
огляди фінансової звітності, а також інші завдання з 
надання впевненості і супутні послуги», виданих 
Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання 
впевненості. Політики та процедури контролю 
якості професійних послуг ТОВ «ІНСАЙДЕР» 
включені до відповідного Положення з контролю 
якості, яке доступно всім працівникам фірми, 
зайнятим в обслуговуванні клієнтів.  Ці політики і 
пов’язані з ними процедури призначені надати 
фірмі достатню впевненість, що сама фірма та її 
персонал дотримуються професійних стандартів та 
застосовних законодавчих і нормативних вимог та 
що звіти, які надаються фірмою або партнерами із 
завдань, відповідають обставинам. 
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Зазначені елементи застосовуються для всіх 
професійних послуг, що надаються фірмою 
відповідно до Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду та іншого надання 
впевненості та супутніх послуг. Кожен аудитор та 
працівник фірми, певною мірою, є відповідальним  
за виконання політик контролю якості фірми та 
несе персональну відповідальність за якість своєї 
роботи.  

Відповідальність за організацію, впровадження і 
вдосконалення системи контролю якості 
аудиторської фірми забезпечується через розподіл 
обов’язків та встановлення відповідальності за 
функціонуванням системи.  

Професійні стандарти та законодавство висувають 
до аудиторів та аудиторських фірм вимоги 
дотримання етичних вимог, які включають Кодекс 
етики Міжнародний кодекс етики, прийнятий 
Радою з міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів та оприлюднений Міжнародною 
федерацією бухгалтерів, та застосовні вимоги 
чинного законодавства України. ТОВ «ІНСАЙДЕР» 
запровадила та підтримує політики та процедури 
для забезпечення дотримання відповідних етичних 
вимог. 
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Система контролю якості фірми базується на шести 
елементах контролю, визначених МСКЯ 1: 

Відповідальність 
керівництва за 

організацією контролю 
якості 

Етичні вимоги 

Прийняття та продовження 
стосунків з клієнтами і 

конкретних завдань 

Людські ресурси 

Виконання завдань 

Моніторинг 

Дотримання відповідних етичних вимог 
передбачає підбір фірмою для виконання завдання 
відповідного персоналу, отримання від нього 
належних тверджень контроль дій працівників 
який забезпечує дотримання чесності, 
об’єктивності професійності, компетентності та 
належної ретельності конфіденційності та 
професійної поведінки. 

Прийняття і продовження відносин з клієнтами і 
конкретних завдань здійснюються фірмою з 
урахуванням результатів оцінки замовника як 
потенційного клієнта і продовження співпраці з 
уже існуючим клієнтом, та ризиків, пов’язаних з 
наданням професійних послуг за конкретних 
обставин. Оцінка виконується шляхом аналізу 
інформації із відкритих зовнішніх джерел та 
інформації, отриманої під час минулого досвіду 
співпраці з клієнтом. Приймаються чи 
продовжуються лише ті завдання та 
взаємовідносини, для яких фірма має необхідні 
для цього можливості, включно з часом та 
ресурсами; зможе дотриматися відповідних 
етичних вимог та вимог чинного законодавства; 
розглянула питання чесності клієнта і не має 
інформації, яка б свідчила про нечесність клієнта; 
досягла розуміння з клієнтом стосовно послуг, що 
надаються. 

 



Кадрова політика фірми полягає у тому, щоб забезпечити фірму персоналом, 
який володіє необхідними якостями для задоволення потреб клієнтів у якісних 
послугах. Фірма визначає досвід, здібності та компетенцію, потрібні для 
виконання завдання, в тому числі для виконання функцій керівника завдання. 
Фірма призначає персонал на завдання, ґрунтуючись на їх знаннях, досвіді, 
здібностях і можливостях, які потрібні за конкретних обставин, і характері та 
обсязі здійснення необхідного нагляду. Також у Фірмі створені умови для 
постійного професійного розвитку персоналу. Аудитори фірми крім сертифікатів 
аудитора мають дипломи з міжнародних стандартів фінансової звітності 
поважних професійних організацій – АССА. 

Завдання з надання аудиторських послуг виконуються відповідно до 
професійних стандартів і застосовних законодавчих і нормативних вимог.  Для 
забезпечення цього фірма розробляє власні та використовує готові методики і 
набори стандартизованої документації, застосовує спеціалізоване програмне 
забезпечення для аудиту. За роботою груп із завдань здійснюється відповідний 
нагляд, огляд виконаної роботи та моніторинг окремих завдань. 
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Моніторинг передбачає постійний розгляд і оцінку відповідності організації, 
ефективності функціонування системи контролю якості фірми і дотримання 
фірмою своїх політик і процедур контролю якості. Метою моніторингу політик 
і процедур контролю якості є оцінка дотримання фірмою професійних вимог 
стандартів та застосовних законодавчих і нормативних актів; ефективності 
запровадження системи контролю якості; правильності застосування політик 
і процедур фірми з контролю якості персоналом фірми. 

Керівництво фірми вважає запроваджену систему контролю якості 
аудиторських послуг ефективною, яка забезпечує відповідність наданих 
клієнтам послуг вимогам стандартів та законодавства України. 



Інформація  про  дату  останньої  
зовнішньої  перевірки  системи  

контролю  якості 
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У 2010 та 2015 роках ТОВ «ІНСАЙДЕР» успішно пройшла 
зовнішню перевірку впровадженої системи контролю 
якості професійних послуг (Рішення Аудиторської 
палати України № 220/4.1 від 23.09.2010 та Рішення 
Аудиторської палати України № 316/4 від 29.10.2015, 
чинне до 31.12.2020, свідоцтво № 0559 ).  



Перелік підприємств, що   

становлять суспільний інтерес, 

яким надавалися послуги з 

обов’язкового аудиту в 

попередньому фінансовому році 
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Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися 
послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності у 2019 році: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ»; 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ»; 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВАГОНМАШ»; 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»; 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА»; 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС»; 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД». 
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Інформація  про 

практики  

забезпечення 

незалежності, а  

також підтвердження 

проведення 

внутрішнього   огляду   

дотримання 

незалежності 
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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 професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики 
для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») 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. 



Інформація про 

безперервне навчання 

аудиторів 

16 



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 по 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. 
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Оплата праці ключових партнерів здійснюється 
залежно від кваліфікації та результатів праці 
кожного ключового партнера, особистого вкладу 
в фірму та прихильності якості.  Винагорода 
ключових партнерів складається з щомісячного 
фіксованого окладу та доплат за результатами 
праці за період. 
 
Система оцінки результатів праці застосовується 
до всіх ключових партнерів. 
 

Відомості щодо принципів оплати 

праці  ключових партнерів 
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Політика ротації ключових партнерів з аудиту та 
аудиторів, залучених до виконання завдання з 
обов’язкового аудиту відповідає професійним 
стандартам та вимогам Закону «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність». 
Внутрішні стандарти фірми передбачають заміну 
ключового партнера з аудиту та аудиторів у 
завданнях з обов’язкового аудиту фінансової 
звітності конкретного клієнта кожні сім років з дати 
їх призначення без права брати участь у виконанні 
завдання з обов’язкового аудиту цього 
підприємства протягом наступних трьох років. При 
цьому механізм поступової ротації застосовується 
поетапно до конкретних осіб, а не до всієї групи, яка 
виконує завдання. 

Опис політики ротації ключових партнерів 

з аудиту та аудиторів, залучених до 

виконання завдання з обов’язкового 

аудиту 
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Доходи від надання 
послуг з обов’язкового 

аудиту та огляду 
фінансової звітності 

підприємств, що 
становлять суспільний 
інтерес, і суб’єктів, що 

належать до групи 
компаній, 

материнською 
компанією яких є такі 
підприємства, за 2019 
рік – 1 330,8 тис. грн. 

Доходи від надання 
послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової 
звітності інших 

юридичних осіб за 2019 
рік – 183 тис. грн.  

Доходи від надання 
дозволених 

неаудиторських та 
інших послуг 

підприємствам, що 
становлять суспільний 
інтерес, у 2019 році – 

448,7 тис. грн. 

Доходи від надання 
неаудиторських 

послуг іншим 
юридичним особам за 
2019 рік –  332,3 тис. 

грн. 

Інформація про доходи 
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Пов’язаними особами фірми є 
власники Терещенко О.В., 

Чорна Н.А. та Більченко М.В. 

Інформація про 
пов’язаних осіб суб’єкта 
аудиторської діяльності 


