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Аудиторська компанія Актив Аудит працює на ринку аудиторських послуг з 2000 року.

Наша компанія об'єднує фахівців в області:

 Бухгалтерського обліку 

 Оподаткування

 Створення і реорганізації підприємств і банків 

 Обігу цінних паперів

 Фінансового аналізу підприємств і банків 

 Інформаційних технологій



Наш досвід роботи і знання дозволяють надавати широкий спектр консалтингових послуг, який включає крім аудиту

фінансової звітності, також послуги, пов'язані з супроводом господарської діяльності наших Клієнтів, веденням

податкового обліку, рекомендації з побудови податкових схем бізнесу Клієнтів, консультації пов'язані з організацією

фінансового (управлінського) обліку.

Наші Послуги:

 Аудит фінансової звітності;

 Податковий огляд;

 Розробка та організація фінансового обліку підприємства (групи підприємств);

 Перше застосування МСФЗ;

 Консультаційні послуги з фінансового та податкового обліку;

 Розробка системи бюджетування підприємств;

 Фінансовий аналіз підприємств (банків), аналіз ризиків, фінансового стану боржників;

 Юридичні послуги;

 ІТ-аудит.



Наша компанія об'єднує фахівців з великим досвідом аудиту

різних підприємств (фінансових, торговельних, промислових

підприємств, готелів, комунальних підприємств, державних

підприємств), а також надання консалтингових послуг.

Наша компанія та її фахівці завоювали позитивну репутацію

серед користувачів фінансових звітів, у тому числі комерційних

та державних органів (Національний банк України, Державна

комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з

регулювання ринків фінансових послуг України). Репутація

Компанії побудована на довгостроковому співробітництві з

надання аудиторських послуг нашим Клієнтам, а також наданні

повного спектру аудиторських та консалтингових послуг.

Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» була нагороджена

професійною премією «Український Фінансовий Олімп» в

номінації «Професійне обслуговування в сфері аудиту та

консалтингу».



Наші фахівці мають відповідний досвід і знання, які

забезпечують високу якість послуг. Аудитори Аудиторської

компанії «Актив-Аудит» мають сертифікати, видані

Аудиторською палатою України та Національним банком

України, які дають дозвіл на проведення аудиту підприємств та

банків в Україні, наші фахівці зареєстровані в Реєстрі

державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також

мають сертифікати CIPA-EN та АССА.



Державна Іпотечна Установа
www.ipoteka.gov.ua;

ПрАТ «Український страховий 
стандарт»

ПрАТ «Aлика Україна» АТ «Банк Форвард»

АТ «Укрексімбанк»

ТОВ «Еста Холдинг»

АТ «Ельворті»

АСК «Омега»

ПрАТ «Страхова компанія «Довіра та 
гарантія»

Банківська група «ТАС»

ПАТ «ПУМБ»

www.metlife.ua;

www.aispolis.com.ua;

www.omega.ua

www.digins.ua

Комерційні банки

ПАТ «Альфа-Банк»

www.eximb.com

www.alfabank.com.ua;

www.forward-bank.com;

ПрАТ «Космед»

Підприємства і організації

www.cosmed.ua

http://www.estaholding.com

https://www.elvorti.com
ТОВ «Перша Інкасаторська
Компанія»

Небанківські фінансові
установи:

Підприємства готельного
господарства

Мережа сервісних апартаментів
«Senator Apartments»

Renaissance Securities (Cyprus) 
Limited

Компанія «Байкінська ЛТД», 
Лімасол, Кіпр

ВАТ «Банк Русский стандарт»

Іноземні підприємства і 
банки



Наша компанія входить в міжнародну Асоціацію

незалежних бухгалтерських та консалтингових компаній

AGN International (www.agn.org). Члени AGN International

надають послуги з аудиту, бухгалтерського обліку,

оподаткування та консалтингу по всьому світу. На сьогодні

AGN International має більше 200 фірм-членів в 80 країнах

світу і входить в число найбільших незалежних асоціацій по

всьому світу.

http://www.agn.org/


Керуючий партнер
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