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Iсторiя
компанії
«Імона-Аудит»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» створена в
липні 1995 року викладачами
Київського національного
економічного університету ім. В.
Гетьмана (КНЕУ), та за 25 років
існування набула великого досвіду в
аудиторській, консалтинговій та
учбово-методичній діяльності.

25

років існування
компанiї

>2000

проведено аудитiв
компанiй
За цей час було проведено аудит
більш ніж 2000 компаній, більшість
з яких залишилась постійними
клієнтами.

01. Про фірму
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Можливості
та свiдотства
Свідоцтва Аудиторської
палати України
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«ІМОНА-АУДИТ» здійснює свою
діяльність на підставі Свідоцтва
Аудиторської палати України про
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів №0791, чинне до
24.09.2020 року та Свідоцтва про
проходження перевірки системи
контролю якості, виданого
Аудиторською палатою України №
0751 від 25.01.2018 року, чинне до
31.12.2023 року (Рішення
Аудиторської палати України від
25.01.2018 року №354/3).

01. Про фірму

Суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають
право проводити
обов’язковий аудит
фінансової звітності
Перейти за посиланням

Суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають
право проводити
обов’язковий аудит
фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний
інтерес

Договір добровільного
страхування
Договір добровільного
страхування цивільно-правової
відповідальності суб’єкта
аудиторської діяльності перед
третіми особами №3451344 від
12.12.2018 року. ПрАТ «УАСК
«АСКА».
Страхова сума 10000000,00 грн.

Перейти за посиланням
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Послуги
«Імона-Аудит»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит»
пропонує широкий спектр аудиторських
послуг, спрямованих на вирішення проблем Клієнта із використанням індивідуального підходу та ефективних методів
для їх усунення, з метою збільшення прибутковості фінансово-господарської
діяльності замовників наших послуг та
мінімізації ризиків. Пропонує ефективну
підтримку та співпрацю щодо надання аудиторських, бухгалтерських послуг та
послуг економіко – правового характеру.

02. Послуги

01

Аудиторські
послуги

02

Бухгалтерські
послуги

03

Інформаційноконсультаційні
послуги

04

Юридичні
послуги

05

Проведення
семінарів
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Аудиторські
послуги
• проведення аудиту
фінансово-господарської діяльності
підприємства згідно з вимогами
національних стандартів
бухгалтерського обліку (П(с)БО) та
підтвердження фінансової звітності
згідно з вимогами діючого
законодавства;

• аудит за вимогами міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку
(аудиторська перевірка страхових,
фінансових компаній, компаній з
управління активами, інвестиційних
фондів, емітентів цінних паперів);
• підтвердження ліквідаційного
балансу підприємства тощо.

• підготовка довідки про фінансовий
стан емітента;
• аудит при реорганізації, ліквідації,
банкрутстві підприємств;
• перевірка дотримання вимог
податкового законодавства;

02. Послуги
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Бухгалтерські
послуги
• ведення бухгалтерського обліку
підприємств, організацій різних форм
власності, в тому числі неприбуткових
організацій;
• аналіз й оптимізація систем
внутрішнього контролю, облікової
політики;
• становлення обліку та організація
фінансового контролю;
• розробка оптимальних схем
документообігу та типових форм
документів;

02. Послуги

• трансформація звітності в інші
системи обліку;
• складання фінансової звітності
як для внутрішнього
користування, так і для надання
третім особам;
• управління проектами з
впровадження систем
автоматизації обліку;
• послуги з супроводження
міжнародних компаній.
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Інформаційноконсультаційні
послуги
• консультації з питань
бухгалтерського, податкового та
управлінського обліку підприємства;

• управлінське консультування;
• планування грошових та
товарних потоків;

• податкове планування;
• бізнес-планування.
• фінансовий аналіз звітності,
розрахунок фінансових показників;
• консультації з питань інвестування;

02. Послуги
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Юридичні послуги
• Представництво інтересів клієнтів у
господарських та адміністративних
судах всіх інстанцій, а саме:
1. Підготовка претензій, позовних заяв,
клопотань, відзивів на позовну заяву,
заперечень.
2. Податкові спори (написання заперечень
на Акти перевірок фіскальної служби,
написання скарг на податкові
повідомлення-рішення, скасування
податкових повідомлень-рішень у
судовому порядку тощо).
3. Оскарження заяв фіскальних органів
щодо притягнення до адміністративної
відповідальності керівників юридичних
осіб.
4. Корпоративні спори, господарські спори.
5. Усні та письмові консультації у судових
справах;

• реорганізація акціонерних товариств
(підготовка повного пакету�
документів);
• формування порядку денного
загальних зборів акціонерів, запит
щодо складання реєстру власників
цінних паперів, скасування випуску
акцій в НКЦПФР (супроводження
необхідних дій в адміністрації,
Національному депозитарії,
податковій тощо);
• реєстрація компаній з управління
активами, корпоративних та пайових
інвестиційних фондів, професійних
учасників фондового ринку,
отримання необхідних ліцензій;
• юридичне супроводження
реструктуризації бізнесу, в тому числі
юридичний аудит.

02. Послуги

• реєстрація акціонерних товариств з
повним супроводженням (реєстрація
тимчасового свідоцтва про випуск акцій,
депонування глобального/тимчасового
сертифікату в НДУ, реєстрація
акціонерного товариства як юридичної
особи з постановкою на облік в установах,
реєстрація постійного свідоцтва про
випуск акцій);
• погодження набуття істотної участі в
статутному капіталі професійного учасника
фондового ринку при купівлі-продажі
часток (зміна власника);
• реєстрація акціонерних товариств з
повним супроводженням (реєстрація
тимчасового свідоцтва про випуск акцій,
депонування глобального/тимчасового
сертифікату в НДУ, реєстрація
акціонерного товариства як юридичної
особи з постановкою на облік в установах,
реєстрація постійного свідоцтва про
випуск акцій);
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Проведення
семінарів
• ТОВ Аудиторська фірма "Імона-Аудит"
проводить семінари з актуальних питань
для керівників підприємств та їх
заступників, головних бухгалтерів та їх
заступників, фахівців по роботі з цінними
паперами, професійних учасників ринку
цінних паперів.

Дізнайтесь детальніше
про семінари на сайті
компанії
imona-audit.ua/seminary

02. Послуги
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Ключовi
підходи
в роботі
«Імона-Аудит»
Чесність

Об’єктивність

Незалежність

Професіоналізм

Конфіденційність

03. Ключові підходи
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Персонал
«Імона-Аудит»
У нас працює 40 працівників, серед яких
16 сертифікованих аудиторів,
2 спеціаліста, що мають дипломи АССА
з Міжнародної Фінансової Звітності
(ACCA DipIFR)

40

16

працівників

сертифікованих
аудиторів

03. Ключові підходи
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Висококваліфіковані
спеціалісти
компанії
Аудитори, бухгалтера, юристи,
експерти, здатні якісно виконати
будь-який об’єм робіт в
оптимальний термін, у
відповідності з вимогами
законодавства, стандартів обліку
й аудиту, загальноприйнятої
практики;
Професійні аудитори, які є
дійсними членами Федерації
професійних бухгалтерів та
аудиторів України (ФПБАУ) та
Спілки аудиторів України (САУ);

Персонал компанії
складають аудиторипрофесіонали зі значним
досвідом практичної роботи,
кваліфікація яких
підтверджена відповідними
сертифікатами:
• Сертифікати аудитора;
• Дипломи АССА з Міжнародної
Фінансової Звітності (ACCA
DipIFR);
• Диплом АССА з бухгалтерського
обліку та бізнесу;
• Свідоцтва Міжнародної ради
сертифікованих Бухгалтерів та
Аудиторів (CAP);
• Сертифікати «Аудитор систем
менеджменту якості» та
«Уповноважений представник
керівництва в галузі якості».

imona-audit.ua
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Наші клієнти
«Імона-Аудит»
За 25 років існування ТОВ Аудиторська
фірма "Імона-Аудит" набула великого
досвіду в аудиторській, консалтинговій
та учбово-методичній діяльності. За цей
час було проведено аудит більш ніж 2000
компаній, більшість з яких залишилась
постійними клієнтами.

>2000
аудитiв компанiй

04. Клієнти

За цей час було проведено аудит
більш ніж 2000 компаній, більшість з яких залишилась постійними клієнтами.
imona-audit.ua
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Наші клієнти
Ми працюємо з бюджетними організаціями, комерційними підприємствами, неприбутковими організаціями, політичними
партіями, з органами соціального захисту
серед яких варто відмітити Аудит фактичних показників діяльності і функціональних
результатів Проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги», який фінансувався Світовим Банком на замовлення
Міністерства соціальної політики України,
який був успішно проведений в 2011 році.

04. Клієнти
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Перелік
клієнтів
«Імона-Аудит»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ»
ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ»
ТОВ «КУА «Українське інвестиційне
товариство»
ТОВ «КУА «ІФК»
ТОВ «КУА «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»
ТОВ «КУА «СіПіДжі АССЕТС
МЕНЕДЖМЕНТ»

•

ПАТ «Інжинірінгово-виробниче
підприємство «ВНІПІТРАНСГАЗ»

•

•

ПрАТ «УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО»

ПАТ «Асфальтобетонний завод
«СТОЛИЧНИЙ»

•

•
•
•
•
•
•
•
•

ТОВ «Територіальне міжгосподарче
об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС»

•

ТОВ «ПІСКІВСЬКИЙ ЗАВОД
СКЛОВИРОБІВ»

•

ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД
«БІОФАРМА»

•
•

ПАТ «Завод Скловиробів»
ПАТ «МАРС»
ПАТ «Український інститут по
проектуванню об’єктів газової
промисловості «УКРГАЗПРОЕКТ»

•
•
•

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»,
ПрАТ «МЕДФАРКОМ- ЦЕНТР»
ПрАТ «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ»
ПрАТ «МЕТРОБУД»
ПрАТ «БУДМАТЕРІАЛИ»
ПрАТ «ТРЕСТ "КИЇВМIСЬКБУД-6»
ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів
профспілок України
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»
ПрАТ «МЕДФАРКОМ - ЦЕНТР»
ПрАТ «Всеукраїнський
науково-дослідний інститут аналітичного
приладобудування»
ПрАТ «Українська енергетична група»
ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН»
ПрАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

•
•
•
•
•

ТДВ «Страхова компанія
«ВіДі-СТРАХУВАННЯ»
ТДВ «Страхова компанія «КИЇВ РЕ»
Кредитна спілка «ТРІУМФ»
ТОВ «Інвестиційна компанія

«ВЄЛЄС КАПІТАЛ»

•
•
•
•

ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ
АКТИВ»
ТОВ «СУЧАСНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
ДП «УКРВЕТСАНЗАВОД»
ДП «Центр державного»

земельного кадастру»

•
04. Клієнти

ТОВ «ЕЙР ЛАЙФ ЛОГІСТІК»

ДП «Укрхімтрансаміак»

imona-audit.ua
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Наш
партнер
«Імона-Експерт»
Компанія-партнер "Імона-Експерт", створена в 2009 році
групою незалежних експертів,
які працюють в галузі консалтингу та оцінки більше 20 років.

25

років досвіду

05 Компанія-партнер

"Імона-Експерт"
пропонує професійні
послуги у сфері
незалежної експертної оцінки наступних
категорій майна
Нерухоме
майно

Транспортні
засоби

Машини та
обладнання

Цілісно-майнові
комплекси

Цінні папери

Корпоративні
права

Права на
об'єкти
інтелектуальної
власності

Майнові права,
вимоги по
контрактах та
іншим видам
зобов'язань

imona-audit.ua
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Вище
керівництво
«Імона-Аудит»

Величко
Ольга
Володимирівна

Перепечкіна
Ірина
Михайлівна

Голуб
Жанна
Григорівна

Єремєєнко
Марія
Олегівна

Генеральний директор – Аудитор

Заступник генерального
директора – Аудитор

Заступник генерального
директора – Аудитор

Заступник генерального
директора з юридичних
питань

Сертифікат аудитора серія А № 006129,
виданий рішенням Аудиторської палати
України № 165 від 30.06.2006 року,
продовжений рішенням Аудиторської
палати України № 325/2 від 26.05.2016
року до 30.06.2021 року. Стаж роботи
аудитором 13 років.

Сертифікат аудитора серія А № 006000,
виданий рішенням Аудиторської палати
України № 157 від 26.12.2005 року,
продовжений рішенням Аудиторської
палати України № 316/2 від 29.10.2015
року до 26.12.2020 року. Стаж роботи
аудитором 14 років.

Сертифікат аудитора серія А № 0005182,
виданий рішенням Аудиторської палати
України № 109 від 23.04.2002 року,
продовжений рішенням №356/2 від
29.03.2018 року чинний до 23.04.2022
року. Стаж роботи аудитором 17 років.

03.
компанії
06.Послуги
Вище керівництво

Заслужений юрист України

imona-audit.ua
imona-expert.com.ua

Наші контакти
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