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ПІКЛУЄМОСЯ ПРО БІЗНЕС КЛІЄНТА 
СЬОГОДНІ ТА У МАЙБУТНЬОМУ 
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«Moore» в Києві – це команда однодумців з багаторічним 
досвідом роботи у сфері аудиту, фінансів та податкового 
планування.

З початку свого заснування у 2002 році аудиторська компанія 
надає широкий спектр аудиторських, бухгалтерських та 
консалтингових послуг високої якості як місцевим, так і 
іноземним компаніям.

ПОНАД 18 РОКІВ НАДАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ПОСЛУГ
З огляду на стабільне та успішне ведення бізнесу сімейного 
типу наші клієнти отримують безліч переваг: надійність, 
оригінальність, експертне бачення та довгострокові цілі, 
економія витрат, сингулярність майбутніх поколінь. Наша 
команда експертів має всебічне розуміння локальних 
особливостей бізнесу та стратегічних підходів міжнародного 
рівня.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Навички та досвід наших фахівців, а також найкращі світові 
практики, гарантують надання експертних послуг найвищої 
якості. 

У 2011 році наша компанія отримала схвалення Світового банку 
на проведення аудиту фінансової звітності проектів і грантів, 
що фінансуються Світовим Банком.

ПОНАД 40 ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ЕКСПЕРТІВ
Використання новітніх технологій, в поєднанні з 
ефективними методами навчання та технологіями сталого 
розвитку нашої мережі, забезпечує синергію ентузіазму 
молоді та багаторічного досвіду.

Індивідуальний підхід кожного члена команди до вирішення 
задач наших клієнтів робить нас надійними партнерами у 
довгостроковій перспективі. 

ПРО НАС
Попри постійну необхідність гнучкої адаптації до 
мінливих вимог українського ринку, з багатьма 
клієнтами встановлені довготривалі партнерські 
відносини, що забезпечують стабільні результати 
співпраці та вирішення складних бізнес завдань.

18
Років на ринку

350+
Реалізованих проектів

40+ 
Співробітників в 

українському офісі

657 
Офісів у світі

ТОВ «АФ «Моор Стівенс», незалежна член-фірма Moore Global 
Network Limited (далі – «Moore»).
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ГАЛУЗІ ТА ПОСЛУГИ

Автомобільна галузь

Спеціалізований пакет послуг для найбільших 
європейських виробників автомобілів та вантажних 
причепів, а також для офіційних імпортерів всесвітньо 
відомих автомобільних брендів.

Галузь технологій

Ефективні стратегії та практичні 
рішення на всіх етапах ведення 
бізнесу для міжнародних компаній 
у сфері розробки програмного 
забезпечення.

Охорона здоров’я та фармацевтика

Ефективні стратегічні рішення для 
фармацевтичних та біотехнологічних 

компаній міжнародного рівня, 
відомими завдяки інноваційному 

внеску та новаторськім розробкам.

Енергетика та природні ресурси

Спеціалізований пакет послуг для міжнародних енергогенеруючих, 
енерго-дистриб’юторських компаній, підприємств у сфері видобутку 
нафти та газу, розробки нафтогазових родовищ, виробництва, продажу 
та обслуговування обладнання для сонячних електростанцій. 
Консультаційні послуги та супровід процесу налагодження біогазових 
проектів в Україні під ключ.

Агропромисловий комплекс та фермерське 
господарство

Багатий досвід з надання спеціалізованих 
послуг для лідерів з агровиробництва та 
фермерського господарства. Застосування 
новітніх фінансових інструментів є запорукою 
якісного супроводження та успішного розвитку 
бізнесу.

Благодійність та некомерційній сектор

Цінний досвід залучення до грантових проектів та 
програмах ЄС між донором та бенефіціаром, а також 

здійснення процедур внутрішнього контролю та 
контролю за розподілом і використанням грошових 

фондів, які були виділені інститутами у межах проектів 
міжнародних міждержавних організацій (УВКБ ООН, 

ПРООН, ЮНІСЕФ, МФТЧХ та ЧП, ОБСЄ та ін.). 

СТИСЛИЙ ОГЛЯД ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ НА 
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ:

 •  Реструктуризація компанії;
 • Процедура детальної незалежної перевірки 

(Due Diligence);
 • Аналіз ефективності функцій ключових систем 

компанії, зокрема й перевірка наявності, 
правильності оформлення та ведення 
документообігу;

 • Повний спектр бухгалтерських послуг;
 • Впровадження процедур внутрішнього 

контролю;
 • Супровід процесу отримання кредитування зі 

сторони міжнародних валютних та кредитно-
фінансових організацій.

СПОРЯДЖАЄМО КЛІЄНТІВ ВСІМ НЕОБХІДНИМ 
ДЛЯ РОСТУ ЇХ БІЗНЕСУ

Широкий спектр послуг спрямований на підвищення 
ефективності діяльності підприємства, збільшення 
капіталу та оптимізацію ключових бізнес-процесів.

Аналіз кон’юнктури ринку забезпечується завдяки 
залученню спеціалістів із досвідом роботи в 
міжнародних та локальних компаніях, які є лідерами 
ринку.

Деякі з експертних галузей надання послуг:
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АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ 

Широкий спектр наших послуг у сфері аудиту 
охоплює як підготовку звітної документації відповідно 
до вимог місцевого законодавства, так і здійснення 
внутрішнього аудиту у межах фінансового 
менеджменту та корпоративного управління.

Ми переконані, що процес аудиту має бути 
комфортним та розкривати потенціал подальшого 
бізнес розвитку. Незалежно від стандартів, що 
застосовуються –  МСФЗ, НП(С)БО (Національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку), 
вимоги регулятора, закон Сарбейнса-Окслі, або 
будь-які інші – наш підхід спрямований на 
підвищення якості послуг та отримання 
максимального результату, що базується на глибоких 
галузевих знаннях та практичному досвіді. Всі 
пропоновані рішення спрямовані на успішне 
ведення бізнес діяльності клієнтів з огляду 
довгострокової перспективи.

Надійною платформою якісного аудиторського 
сервісу є використання програмного забезпечення 
автоматизації аудиторського процесу CaseWare, 
завдяки якому наші послуги повністю відповідають 
міжнародним стандартам якості. 

Передові технології дозволяють зробити цей 
процес комфортним, швидким та ефективним для 
наших клієнтів.

Види аудиторських послуг:
 • аудит фінансової звітності відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) і / або Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України (НП (С) БО);

 • аудит фінансової звітності групи для цілей 
консолідації;

 • аудит окремих фінансових звітів та певних 
елементів.

ІНСТРУМЕНТИ

CASEWARE 
Working Papers

Програмне забезпечення CaseWare IDEA® Data 
Analysis – це потужний аналітичний інструмент для 
вдосконалення процесу аудиту, що надає 
можливість ефективно оцінювати дані з різних 
джерел, а також визначати тенденції, які можуть 
свідчити про помилки та зловживання.

IDEA 
Data Analysis

Автоматизовані вибірки та документування для 
цілей аудиту. Автоматизовані розрахунки для 
ключових аудиторських секцій. Вдосконалені 
процедури виявлення та попередження випадків 
шахрайства. 

АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ
Імплементоване програмне забезпечення в ключових бізнес процесах гарантує якість 
та ефективність послуг для наших клієнтів.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ — 
це просто та доступно в межах регламентованого бюджету.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО З МСФЗ

Розроблена лінійка рішень зі складання 
фінансової звітності для наших клієнтів дає 
можливість отримати пакет послуг з одних рук 
згідно з індивідуальними потребами: підготовка 
повного пакету фінансової звітності за МСФЗ; 
підготовка окремих модулів фінансової звітності за 
МСФЗ; супроводження процесу складання 
звітності за МСФЗ.

Аутсорсинг повного циклу підготовки звітності за 
МСФЗ  має низку переваг. Залежно від поставлених 
завдань, враховуються всі фактори: управлінський 
облік, процес бюджетування, вплив обраних 
підходів на податковий облік, вимоги Групової 
звітності, процес складання проміжної звітності, а 
також довгострокові та короткострокові цілі бізнесу 
наших клієнтів. Таким чином, забезпечується 

ефективне управління бізнес-ризиками. 
Співробітники наших клієнтів зможуть повністю 
зосередитися на основній бізнес-діяльності та не 
витрачати час на рутинну роботу.

Крім того, завдяки доступу до ресурсів міжнародної 
мережі Moore, а також участі у конференціях та 
тренінгах на регулярній основі, наші експерти 
можуть запропонувати оптимальні підходи до 
застосування міжнародних стандартів та кращих 
практик. Постійне вдосконалення знань за 
програмою АССА, а також відлагоджена система 
контролю якості, забезпечують мінімізацію ризику 
виникнення помилок та викривлень у звітності. 

Заощаджуємо кожну 
гривню та допомагаємо 
нашим клієнтам процвітати

BITRIX 24 
Task manager+CRM

Могутній інструмент управління задач 
для бізнес-консалтингу з розширеними 
функціональними можливостями для 
підвищення ефективності на 
індивідуальному та груповому рівнях.
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ПОСЛУГИ З ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ
Команда фахівців надає як повний спектр 
бухгалтерських послуг, так і вузькоспеціалізовані 
послуги, як-от: облік розрахунків з кредиторами, 
ведення відомостей з нарахування заробітної 
плати, проведення звірок даних обліку 
(звітності)/ звірка податкової звітності з ПДВ.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Спектр послуг, які ми надаємо, містить також 
повний пакет бухгалтерських послуг на 
регулярній основі згідно з діючими 
нормативно-правовими вимогами.

Крім того, Moore надає консультаційні послуги з 
питань оподаткування, а також здійснює 
підготовку та подання податкових декларацій, 
забезпечуючи повну відповідність звітності 
регуляторним вимогам. Відповідно до запиту 
клієнта надається або повний пакет 
аутсорсингових послуг, або спеціалізовані 
послуги в процесі співпраці з бухгалтерським 
відділом клієнта. Наша команда експертів також 
готова надати послуги адміністративного обліку 
згідно з чинними законодавчими нормами.

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ
Залежно від організаційно-правової форми 
господарської діяльності – приватний бізнес, 
акціонерна компанія, транснаціональна 
корпорація – потрібен індивідуальний підхід до 
вирішення виникаючих податкових питань з 
урахуванням специфіки бізнесу. Наша головна 
мета – надання консультаційних послуг, 
максимально враховуючи індивідуальні 
аспекти та особливості Вашого бізнесу.

Наша команда має багатий досвід надання 
практичних консультацій в умовах мінливого 
податкового законодавства.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
Передові практики впровадження передового 
бухгалтерського програмного забезпечення, 
зокрема й інфраструктури віртуальних 
робочих столів та хмарних рішень.

ПОСЛУГИ З РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Послуги з розрахунку заробітної плати для 
компаній будь-якої організаційно-правової 
форми надаються своєчасно відповідно до 
законодавчих вимог та індивідуальних потреб 
клієнта. Водночас гарантується повна 
конфіденційність цього процесу. Серед переваг 
аутсорсингу послуг з розрахунку заробітної 
плати: оптимізація витрат, можливість 
зосередитися на ключових бізнес-процесах та 
ефективному управлінні робочим часом, а 
також професійне забезпечення процесів.

Ефективний розрахунок заробітної плати 
забезпечується завдяки оптимізованим 
внутрішнім процедурам, прозорості, 
професійному супроводу бізнес-процесів та 
здійсненню контролю як за розрахунками зі 
співробітниками, так і за консолідованою 
звітністю. Крім стандартного набору 
аутсорсингових послуг, наша команда готова 
надавати консультації з будь-яких питань 
кадрового обліку, а також розробляти методи 
заохочування персоналу з метою залучення, 
стимулювання та мотивації співробітників 
компанії.

КОМПЛЕКСНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ БІЗНЕС 
ПРОЦЕСІВ
Послуги з адміністрування бізнес-процесів 
спрямовані на нормативно-правове 
забезпечення з питань відповідності, що 
регулюють діяльність компаній, дотримання 
встановлених термінів подачі звітів / 
документації, а також вимог до реєстрації 
компанії. Завдяки використанню інтегрованих 
систем, Ви маєте захищений доступ до 
інформаційних інтернет-ресурсів для обробки 
всієї звітної та адміністративно-управлінської 
документації.

Ми також пропонуємо послуги з контролю та 
регулювання банківських рахунків, управління 
готівковими грошима, розрахунково-касового 
обслуговування, а також надання поштово-
секретарських послуг.

ПРОГРЕСИВНИЙ ДОСВІД 
НАДАННЯ ПОСЛУГ 
КОМПЛЕКСНОГО АУТСОРСИНГУ

НАШ АУТСОРСИНГ ПОЄДНУЄ НАСТУПНІ ПОСЛУГИ:

ПЕРЕВАГИ АУТСОРСИНГУ

Мінімізація витрат
Професійна команда повністю візьме на 
себе поточні бізнес-процеси. Керівництво 
компанії може повністю зосередитися на 
основній діяльності, не витрачаючи час на 
рутинну діяльність.

Надійність та достовірність
Достовірність обробки бухгалтерських даних 
незалежно від обсягів бухгалтерської 
інформації, що забезпечує впевненість при 
прийнятті бізнес-рішень.

Незалежність та об’єктивність
Неухильне дотримання принципу 
неупередженості та незалежності, а також 
негайне повідомлення клієнта про виявлені 
ризики.

Доступність та якість
У процесі розширення та припинення бізнес 
діяльності аутсорсинг слугує гарантією 
високої якості послуг, що надаються.

Управління бізнес ризиками
Ретельна перевірка документації на 
відповідність останнім змінам нормативно-
правових вимог.

Каталізатор якості та прогресу
Впровадження новітніх технологій та 
інноваційних розробок разом з високими 
стандартами передової практики шляхом 
взаємодії з компаніями, які здійснюють свою 
бізнес діяльність у різноманітних сферах 
бізнесу.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ
Наша команда експертів надає практичні рішення у 
різних сферах бізнес діяльності компанії, разом з 
оцінкою ефективності керівничої системи, а також 
покращення процесів: управління бізнес-ризиками, 
бізнес адміністрування, фінансування та кадрове 
діловодство.

Високий рівень послуг забезпечується завдяки 
прогресивному підходу до організації бізнес-
процесів та ініціативності персоналу при виконанні 
проектів.

Побудова тривалих бізнес відносин з нашими 
клієнтами ґрунтується на професіональному підході 
кожного члена команди та швидкому реагуванні на 
запити, у поєднанні з глибоким розумінням 
локальної специфіки ведення бізнесу та багатим 
професіональним досвідом у сфері надання послуг.

Правильне структурування та автоматизація бізнес-
процесів, систем управління та контролю дозволяє 
досягти стабільної динаміки росту бізнесу, 
скорочення витрат і підвищення ефективності 
управління бізнес-структурою. Наші практичні 
консультації спрямовані на вдосконалення системи 
бухгалтерського обліку, оподаткування та 

корпоративного обліку. Рекомендації з 
впровадження та вдосконалення програмного 
забезпечення гарантують результат та скорочення 
поточних витрат бізнесу.

СПРИЯННЯ У ВІДКРИТТІ БІЗНЕСУ
Відкриття бізнесу в іншій країні пов’язане з певними 
ризиками. Наша команда фахівців має багатий 
досвід консультування та надання послуг з питань 
державної реєстрації юридичної особи в Україні, 
отримання документів дозвільного характеру та 
ліцензій, вибору оптимальної системи 
оподаткування, відкриття банківських рахунків, а 
також представництва інтересів юридичної особи з 
інших адміністративних питань.

КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ
Вибір економічно вигідної стратегії в процесі 
придбання бізнесу, його реорганізації або закриття 
сприяє скороченню витрат та успішному 
просуванню бізнесу. 

Сприяння керуючому персоналу компанії клієнта у 
розробці та підвищені ефективності бухгалтерської 
функції шляхом впровадження ефективних 
фінансових систем.

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Натепер питання підготовки звітності з 
трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦ») для 
багатьох компаній, які здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність, стає все більш 
актуальним. Проте відсутність багаторічної практики 
та зростаючі вимоги до ТЦ зі сторони контролюючих 
органів значно підвищують ризики для бізнесу.

Послуги, які надає наша компанія, безпосередньо 
пов’язані з розробкою ефективної стратегії з питань 
ТЦ. Саме такий підхід є важливим для підготовки 
Звіту про контрольовані операції, відповідно до 
вимог чинного законодавства та інформації, яку 
надає Замовник. 

Нашою метою є підготовка якісного звіту, який 
містить повну інформацію щодо пов’язаних осіб, 
перелік контрольованих операцій, їхні 
характеристики та обсяги постачань, а також вибір 
методу встановлення відповідності умов 
контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

Проведення навчальних тренінгів у сфері ТЦ 
забезпечує розширення цього комплексу послуг.

ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ
Основою успішної податкової політики будь-якої 
компанії є успішне вирішення задач у галузі 
забезпечення відповідності, а також ефективна і 
прозора фінансова звітність.

Всебічний розгляд податкових питань відповідно 
до останніх вимог українського податкового 
законодавства та фінансового становища компанії 
клієнта забезпечує оптимальне вирішення будь-
якого податкового питання.

Завдяки застосуванню багатого досвіду співпраці з 
місцевими та іноземними компаніями, Moore надає 
комплект послуг відповідно до індивідуальних 
потреб клієнтів.

Міжнародна мережа фірм-учасників відкриває 
нашим клієнтам доступ до послуг у сфері 
міжнародного податкового планування, а також до 
всієї необхідної інформації в галузі оподаткування 
та фінансів для успішного розвитку міжнародного 
бізнесу.

ПРАКТИЧНІ 
КОНСАЛТИНГОВІ РІШЕННЯ 
З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ 
ВАШОГО БІЗНЕСУ
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НАШІ КОНТАКТИ

Якщо у Вас виникли питання чи потрібна додаткова інформація, будь 
ласка, зв’яжіться з нами за вказаними нижче контактами:

T  +380 44 206 1030
T  +380 50 800 0660
E  info@moore.ua

Вул. Вадима Гетьмана, 8/26, ТРЦ «Космополіт», 10-ий поверх, 
Київ, 03057

Надана інформація є вірною на день публікації, але ми не несемо відповідальності перед будь-якою особою за збитки, внаслідок 
діяльності або бездіяльності, спричинені використанням змісту цієї публікації.
Опубліковано © ТОВ «АФ «Моор Стівенс», незалежна член-фірма міжнародної мережі Моор Глобал Нетворк Лімітед.
Січень 2020 р.

ЩО ДАЛІ?

Запрошуємо Вас відвідати наш сайт, залишити заявку 
або зв’язатись з нами у будь-який зручний для Вас 
спосіб.

www.moore.ua


