пов. 3, вул. Єфремова, 32А
м. Львів 79013 Україна
Т/Ф: +38 032 298 85 40
пов.7, просп. Перемоги, 5А
м. Київ 01135 Україна
T/Ф: +38 044 233 64 64

Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська компанія «ДК-Україна»

Скорочене
найменування:

ТОВ «АК «ДК-Україна»

Код ЄДРПОУ

32409677

Адреса

Україна, 79013, м. Львів, вул. акад. С.
Єфремова, буд. 32а, третій поверх

Тел./факс:

+38 032 298 85 40 (багатоканальний)

е-пошта:

audit@dk.ua

Компанія включена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (Свідоцтво №
3150 від 27.02.2003р, чинне до 30.11.2022р.)

© 2015 Nexia International Limited. Всі права захищені.
Nexia International є провідною всесвітньою мережею незалежних аудиторських і консалтингових компаній, що надає повний спектр аудиторських, бухгалтерських, податкових та
консультаційних послуг. Nexia International є торговою назвою Nexia International Limited, що зареєстрована на Острові Мен. Реєстраційний номер компанії - 53513C. Адреса реєстраційної
установи: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA. Торгова марка NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA і NEXIA лого є власністю Nexia International Limited. Nexia International і її
компанії-члени не є частиною всесвітнього партнерства. Компанії-члени Nexia International керуються і управляються незалежно. Nexia International не несе відповідальність за діяльність
чи зобов’язання компаній-членів.

У відповідності до п. 14.1. статуту компанії виконавчим (одноособовим)
органом управління компанії є директор, який здійснює керівництво
поточною діяльністю компанії.
Керуючий партнер

Білик Роман Романович

Посада:

директор

тел.:

+38 032 298 85 40

е-пошта:

RomanBilyk@dk.ua

Сертифікат аудитора Білика Романа Романовича серія А № 004124 від
28.01.2000р. (термін дії сертифікату продовжено до 28.01.2019р.)
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Відповідальна особа за систему контролю якості надання аудиторських послуг в
компанії
Партнер з якості

Ревич Степан Михайлович

Посада:

заступник директора з контролю якості

тел.:

+38 032 298 85 40

е-пошта:

StepanRevych@dk.ua

Наприкінці

2016

року

Компанія

успішно

пройшла

чергову

перевірку

Аудиторської палати України на відповідність системи контролю якості
(Рішення АПУ "Про результати зовнішніх перевірок систем контролю якості,
створених аудиторськими фірмами та аудиторами" від 26.01.2017р. № 338/3).
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Професійна відповідальність компанії застрахована на загальну суму 10
(десять) мільйонів гривень Товариством з додатковою відповідальністю
"Альянс Україна"
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Компанія є членом Nexia International, міжнародної мережі незалежних
аудиторських і консалтингових компаній.
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Інформація про проведення аудиту суб’єктів господарювання, визначених у
статті 8 Закону «Про аудиторську діяльність»
№

Найменування суб'єктів господарювання

Період, за який
проводився аудит

1.

Публічне акціонерне товариство
"Львівський холодокомбінат"

01 січня 2016 р. –
31 грудня 2016 р.

2.

Політична партія "Об'єднання
"САМОПОМІЧ"

01 січня 2016 р. –
31 грудня 2016 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ДКУкраїна" відповідає критеріям аудиторських фірм, які залучаються до
аудиту підприємств державного сектору економіки
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ДКУкраїна" створене та здійснює свою діяльність з 2003 року. Наша компанія –
це команда однодумців, що складається зі спеціалістів – практиків з великим
досвідом роботи у сфері аудиту, податкового, бухгалтерського обліку,
звітності та молодих перспективних спеціалістів.
Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ДКУкраїна" (надалі – "компанія") є членом світової мережі незалежних
аудиторських та консалтингових компаній NEXIA International. Це дає нам
можливість використовувати досвід професіоналів зі всіх куточків світу.
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Наводимо перелік критеріїв, яким відповідає наша компанія:
1. компанія включена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за рішенням
Аудиторської палати України від 27.02.2003р. № 120 (свідоцтво про внесення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3150, чинне до 31 січня 2018 року);
2. компанія має досвід надання аудиторських послуг суб’ єктам господарювання
різних організаційно-правових форм, підприємствам як з приватним капіталом,
так із часткою державного капіталу, юридичним особам органів місцевого
самоврядування.

Клієнти

компанії

охоплюють

різноманітні

сфери

господарювання, від виробництва, постачання електроенергії, виробництва
товарів, надання послуг до впровадження неприбуткових екологічних ініціатив;
3. у складі трудового колективу компанії працюють понад 20 (двадцять)
працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і
працюють на умовах повної зайнятості за основним місцем праці (трудовий
договір). З них, чотири працівники володіють чинними сертифікатами аудитора,
виданими Аудиторською палатою України, а два працівники є повноправними
членами Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), що є
міжнародною професійною бухгалтерською організацією, яка надає кваліфікації
для працівників у сфері бухгалтерії, аудиту та фінансів;
4. щорічний дохід компанії протягом останніх трьох років становить більше
три мільйони гривень, що підтверджується фінансовою звітністю, поданою
компанією до відповідних державних органів;
5. компанія щороку страхує свою професійну відповідальність перед третіми
особами. Станом на сьогодні є чинним договір Добровільного страхування
професійної

відповідальності,

укладений

із Товариством з додатковою

відповідальністю "Альянс Україна". Професійна відповідальність компанії
застрахована вказаним договором на 10 (десять) мільйонів гривень.
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У відповідності до Критеріїв, за якими залучаються аудиторські фірми до
проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової
звітності деяких суб’єктів господарювання державного сектору економіки,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. №
390, Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ДКУкраїна" може залучатися до аудиту фінансової звітності або консолідованої
фінансової звітності суб’єктів господарювання другої групи.
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