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Рік заснування Компанії.
Початок діяльності аудиторського
та податкового напрямків

Початок діяльності ІТ та
управлінського консалтингу

ІСТОРІЯ
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IPO-партнери Варшавської
фондової біржі

Nexia DK - група компаній, що є частиною провідної глобальної мережі
незалежних аудиторських та консалтингових компаній - Nexia International.
Сьогодні ми займаємо провідні місця на українському ринку аудиту, права,
оцінки, податкового та управлінського консалтингу.

Реалізація проектів за
програмою BAS EBRD

Початок юридичної практики
Нагорода престижного міжнародного
видання Corporate INTL Magazine у категорії:
"Full Service Accountancy Firm of the Year in
Ukraine"
Компанія стала частиною провідної глобальної мережі незалежних
аудиторських та консалтингових компаній - Nexia International

Nexia International:
•
•
•
•
•

258 компаній
727 офісів у світі
125 країн світу
Понад 32 000 працівників
3 442 партнерів

Членство в European Business Association in
Ukraine та інших бізнес-спільнотах

Початок діяльності
оцінювальної практики

Впровадження міжнародних
стандартів управління та розвитку

Номінанти Премії "HR-бренд Україна 2019"

Статус акредитованого роботодавця АССА за
напрямком Professional Development

Nexia International зайняла 8-е місце згідно з
рейтингом The Accountancy Age Top 20
International Networks 2020

Глобальний партнер для вашого бізнесу

ФІНАНСОВІ

СТРУКТУРА ЧИСТИХ

Nexia International продовжує розвиватися та показувати хороші результати праці.
У 2020 році, загальний дохід мережі зріс на 5% відносно попереднього року і
становить

4,5 млрд доларів США
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Витрати на оплату праці
Інші витрати

Динаміка доходів Nexia International
2018 рік

2019 рік

4,02 млрд $

4,3 млрд $

2020 рік

4,5 млрд $

24%
Структура
чистих доходів

Дохід Nexia Ukraine в 2020 році

UAH 89 млн

5%

Динаміка доходів Nexia Ukraine
2018 рік

UAH 58 млн

2019 рік

2020 рік

UAH 65 млн

UAH 89 млн

Дохід Nexia DK в 2020 році – UAH 49 млн

Аудит та
супутні послуги

52%

26%

Податки

UAH
49 млн
Бухгалтерські
послуги

6%

16%

70%

Консалтингові
послуги

Прибуток

1%

Соціальні проекти

НАШІ ПОСЛУГИ
Nexia DK пропонує широкий спектр комплексних рішень, які стосуються бізнесу.
Сукупність наших професійних вмінь, галузевого досвіду і постійна діяльність у
реальному бізнесі дозволяють нам прогнозувати ризики, передбачати потенційні
комплексні проблеми і надавати рекомендації до превентивних дій.

Міжнародна
звітність

КЛІЄНТИ
Пишаємося тим, що нашими клієнтами є компанії-лідери
як з українським, так і з іноземним капіталом.
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13%

5%
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Опишіть вашу ціль
до деталей
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47%

працівників

ОМ
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Кожен із нас працює з різними
завданнями та у різних напрямках,
аби бути корисним для наших клієнтів

Не розсіюйте свою увагу
на декількох різнопланових завданнях

Завжди майте план Б…Навіть
В і Г, якщо це потрібно

ВН
УТ

Підсумовуйте те, що ви
зробили. Розуміння того,
що ви рухаєтеся до мети,
- надихає та мотивує

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
НЕКСІЯ УКРАЇНА

135
90

НЕКСІЯ ДК

І ЗА СТА
ТЮ
РІЗН
И
М
ЧОЛОВІКИ

32%

9

Міжнародні сертифікати
та дипломи
Українські сертифікати
та дипломи

16

ЖІНКИ

68%

Будьте
креативними.
Поєднуйте різні
варіанти,
генеруйте нові ідеї

Підкріплюйте
себе позитивно

Не будуйте
ілюзій. Ваші
очікування мають
відповідати
реальності

Доктор наук
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Разом з тим у нас спільна ціль –
бути корисними для наших клієнтів
та безперервно розвивати свої
професійні навички у середовищі
професіоналів.

Шукайте персональну/внутрішню мотивацію в
своїй діяльності

Оточуйте себе
речима та
людьми, які
мотивують вас
та надихають

Що наші працівники радять тобі почитати?

Вчені звання:
Кандидати наук

Звертайтеся до свого досвіду.
Якщо немає свого – до чужого.
Це розширить ваше сприйняття ситуації та допоможе знайти
найбільш вдале вирішення

• Андріан Сливоц
ький ″Давид пере
магає”
• Рон Черноу ″Тита
н″
• Крістофер Макду
гал ″Народжені біг
ати″
• Максим Ільяхов,
Людмила Сариков
а
″Пиши, скорочуй
″
• Філ Найт ″Прода
вець взуття″
• Ешлі Венс ″Ілон
Маск″
• Кевін Келлі ″Неві
дворотне″
• Тоні Шей ″Дост
авляючи щастя″
• Остін Клеон ″Кра
ди як митець″
• Ед Кетмел ″Кор
порація Геніїв.
Як управляти ком
андою творчих лю
дей″
• Harry Beckwith ″SE
LLING THE INVISI
BLE″
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. Телефонне інтерв’ю

Наш рекрутер поспілкується з
тобою про твої очікування та
розповість про можливості в
компанії. Нам важливо, щоб
наші з тобою цілі співпадали.

Наш працівник, як суміш спецій.
Містить в собі безліч різних компонентів,
універсальний, часом з перчинкою,
водночас жодному бізнесу не обійтися без
його професійного консультування.

“80% успіху — це з’явитися в потрібному
місці в потрібний час.”, – Вуді Аллен

ТИ З’ЯВИВСЯ В ПЕРЕЛІКУ ПРАЦІВНИКІВ NEXIA
DK І NEXIA DK З’ЯВИЛАСЯ У ТВОЄМУ ЖИТТІ.
. Тестування

Тобі запропонують пройти
тестування залежно від
напрямку роботи, який тебе
цікавить.

. Співбесіда зHR-ом

На співбесіді з нашим HR
менеджером ти поділишся
своїм попереднім досвідом,
вміннями та досягненнями. Тут
поговоримо про твої soft skills.

. Job Offer

. Співбесіда з менеджером/
партнером напрямку

Ця співбесіда стосуватиметься твоїх
hard skills. Ти розповіси про свою
професійну експертизу.

У яких напрямках ти можеш
працювати в Nexia DK
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1

Зустріч з нашим
офіс-менеджером

6

Цей етап найбільш
приємний. Ти отримаєш
Offer і зовсім скоро ми
розпочнемо з тобою
співпрацю.

У 2020 році до нашої команди
приєдналося 23 нових працівників

Аудит

7

2

Заповнення
документів для
оформлення

Вільний доступ до корпоративного лекторію, для
того, щоб ти міг покращувати свої знання вже з
перших днів

Знайомство із
твоїм наставником на період
адаптації

8

3
5

Ти отримуєш welcome
box та подаруночки

Ти ознайомлюєшся з NDA,
процедурами та
стандартами в
компанії

4

Знайомство з
офісом та
працівниками

Ти отримуєш інформацію щодо
роботи протягом перших днів
та перелік того, що важливо
зробити у цей період

Після цього на тебе чекає робота над цікавими кейсами, дружні
розмови за кавою чи обідом,цікаві корпоративні заходи, фанові
зустрічі та 101 можливість для апґрейду твоїх скілів.

Податки
Право
Оцінка

17

3

аудит

підтримка
бізнесу

Аутсорсинг бухгалтерських послуг
Підримка бізнесу (Маркетинг, HR
напрямок, адміністрування)

2

податки

1

бухгалтерія

Тобі набридло ходити по різних сайтах в пошуках вакансій?

Завітай на нашу кар’єрну сторінку і ти побачиш усі
можливості, які відкриваються перед тобою

АКТИВНОСТІ
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Коли замість сорочки чи блузки ти
одягаєш вишиванку – це неймовірно
і кольорово!

“Щастя – це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших
дій.“ – Далай Лама

ПОНАД
В Nexia DK є особлива традиція святкування НОВОРІЧНИХ КОРПОРАТИВІВ

30

для розвитку soft та hard skills.
Ігри з трансферабельною корисністю – не чули?
А ми знаємо.
ПОНАД 20 БІЗНЕС-ПОДІЙ

4 СЕСІЇ АССА НАВЧАННЯ

NEXIA DAY 2019 VS NEXIA DAY 2020. Перемогла дружба і чудова команда
Хтось казав, що талановита людина –
талановита в усьому. І ми в цьому
переконалися на наших майстер-класах з
писанкарства та розфарбовування пряників.

Понад 20 бізнес-подій. Nexia DK є постійними учасниками
заходів, організованих у співпраці з партнерами і присвячених розвитку бізнесу, дерегуляції, законодавчому врегулюванню проблемних аспектів підприємницької діяльності,
налагодженню міжнародного співробітництва, покращенню
інвестиційного клімату в Україні тощо.

Разом ми бігаємо. Науково доведено, що бігати в команді з
крутими колегами в тричі ефективніше і будь-який марафон під силу.

Вже тривалий час ми співпрацюємо з Мальтійською службою
допомоги та допомагаємо тим,
хто потребує підтримки:
дитячим будинкам, благодійним
фондам, соціально
незахищеним громадянам.

WORK-LIFE
порад, як навчитися поєднувати роботу,
хобі та особисте життя.
Білик Роман
Керуючий партнер
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ІНВЕСТУЙТЕ
Якість нашого життя залежить від здібностей, навичок,
освіти, доступу до інформації й розуміння навколишнього світу. Досягти успіху й реалізувати мрії можливо лише
докладаючи власних зусиль та інвестуючи час і кошти в
самого себе. Коли ви прочитаєте нові книги, вам стануть
доступні ідеї видатних письменників і мислителів, ви
отримаєте нагоду покращити свої навички. Подорожі
розвивають вміння пристосовуватись до будь-яких умов,
швидко орієнтуватись, виходити з непередбачуваних
ситуацій. Це чудовий спосіб отримати нові враження,
знання й досвід.

КОНЦЕНТРУЙТЕСЯ
Брак зосередженості – поширена проблема сучасних людей. Ера
нових технологій, соціальні мережі, надлишок інформації, постійний стрес, прискорений темп життя - основні чинники нашого
постійного відволікання на сторонні речі, яке призводить до
зниження рівня нашої результативності та задоволення від
процесу. Уміння зосереджуватись на одній справі – це звичка, яку
можна та потрібно тренувати. Вона допоможе вам доводити до
кінця важливі справи та підвищить ефективність у рази.

СПОРТ
Ваше здоров’я – цінний ресурс, без якого
неможливо досягати результатів. Важливо його
берегти. Щоб мати високу результативність,
важливо тримати власне тіло в добрій формі.
Зовсім не обов’язково ставати професійним
атлетом, водночас важливо більше рухатись й
давати м’язам достатнє навантаження.

УНИКАЙТЕ РУТИНИ
Важливо пам’ятати, що один з найгірших ворогів
нашої пам’яті й розумових здібностей – є рутина.
Саме рутина пригнічує нашу творчість, адаптивність, відкритість новому досвіду, який дозволяє
вчитися та експериментувати. Тому життєво
важливо робити щось інше кожного дня за
будь-якої нагоди. А рутинні справи, які не
змінити, варто автоматизувати.

ПЛАНУЙТЕ
Неможливо робити одночасно та якісно всі
справи. Відтак, щоб встигати, потрібно навчитися
розпоряджатися своїм часом. Кожен може
віднайти найбільш ефективні для себе механізми
планування та збудувати свою систему.
Плануючи день, місяць чи рік, в першу чергу
включайте у план пріоритетні завдання, які
наближують вас до ваших цілей.

ВІДПОЧИВАЙТЕ
Знайти правильний баланс між роботою та
відпочинком в сучасному світі нелегко. Проте
час для перезавантаження і відновлення
ресурсів — це не нагорода, а обов’язкова
умова. Тому приділяйте більше часу сім'ї,
друзям та своєму хобі. І нехай ваш відпочинок
буде якісним та приносить вам задоволення.

Наші контакти:
Львівський офіс:
вул. Єфремова, 32а,
м. Львів, 79013, Україна
тел./факс: +38 032 298 85 40

Київський офіс:
вул. І. Сікорського, 8, офіс 39,
м. Київ, 04112, Україна
тел./факс: + 38 044 233 64 64

www.nexia.dk.ua
info@nexia.dk.ua
Nexia DK (ТОВ "Нексія ДК Аудит"; ТОВ "Нексія ДК Аудит і Податки"; ТОВ "Нексія ДК Аудит і Бухгалтерія"; ТОВ "Нексія ДК Аудит і Консалтинг"; ТОВ "Нексія ДК Право і Податки"; ТОВ "Нексія
ДК.Оцінювальні послуги") є членом Nexia Ukraine Групи вищого рівня. Nexia Ukraine є членом Nexia International, провідної всесвітньої мережі незалежних аудиторських і консалтингових фірм,
які є членами Nexia International Limited. Компанія Nexia International Limited, зареєстрована на острові Мен, не надає послуги клієнтам. Для отримання додаткової інформації, дивіться "Заяву
про відповідальність фірми-члена:https://nexia.com/member-firm-disclaimer/should be inserted".

