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Наші
ініціативи

Думка редакції може не збігатися
із позицією окремого
співробітника хіба що у питаннях
літньої відпустки.
При обговоренні інших робочих
моментів ми цінуємо точку зору
кожного члена команди.

Наша команда —
найцінніший актив,
який ви не знайдете
у нашій фінансовій
звітності.

Наші
люди

Зроблено зі 100%-их
корпоративних цінностей
Baker Tilly:
Ефектівність,
Команда,
Професіоналізм,
Розвиток

Як ми змінюємо на
краще країну та нашу
компанію

Відділ реклами
TopLead
toplead.com.ua
Відгуки, побажання і пропозиції
направляйте, будь ласка, за
адресою:

facebook.com/bakertillyukraine
Замовити аудит, оцінку,
податковий консалтинг,
аутсорсинг і інші сервіси:
+380 (44) 284 18 65
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Фінансові
результати
Baker Tilly
Green
Office

40
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Освітній
центр
Baker Tilly
Аналізуємо
бізнес
держави

50

Висновок
аудитора

2008

29 червня 1987

2000

2002

30 червня 2005

30 червня 2007

Зареєстровано Summit
International Associates, Inc.
Маючи 50 представництв у
20 країнах світу та
сукупний дохід $200 млн,
мережа посідає
22-ге місце у
світовому рейтингу.

Виконавчим директором
назначено Джефа Барнса, а
головний офіс переїжджає з
Нью-Йорка до Лондона.
Сумарний дохід
компаній-членів
перевищив $1 млрд.

Назву мережі змінено на
Baker Tilly International.
Сукупний дохід в $1,4 млрд
та 100 незалежних членів
стає перепусткою до
десятки кращих.

Загальний штат
співробітників перевищує
20 тис. людей.

Присутність мережі
поширюється більш ніж
на 100 країн світу.

Р

Дохід, $ млрд

3,8

745

1987

2015

Офіси
50
30 500

1987

Персонал, чол.
2016

19 122
147

1987

Країни
20

Травень 2009
Головою міжнародного
комітету обрано Джима
Кастеллано. Запущено
програму розвитку
лідерських якостей
серед керівництва
компаній-членів —
Leaders in Collaboration.

2016

0,2

Запуск IT-методології
аудиту було погоджено
з усіма членами
мережі. Бренд
Baker Tilly з’являється
на ринку США.

звиток
мережі
Baker Tilly

Січень 2011
Baker Tilly International
є однією з двох мереж
із топ-10, що
демонструють ріст
доходів.

2016

2004

2015
Мережа демонструє найшвидше
зростання з 2008 року:
сумарний дохід виріс на 7 %,
досягнувши $3,8 млрд.
Мережу представляють
165 членів у 141 країні.
Функції виконавчого директора
з 1 липня виконує Тед Веркаде.
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Жовтень 2014

Січень 2013

Жовтень 2012

Запуск глобального
дослідження Succession Reset,
яке вивчає особливості
функціонування сімейного
бізнесу у XXI столітті.

Мережа займає 8-ме місце у
рейтингу із сукупним доходом
$3,4 млрд. У 672 офісах, що
функціонують у 131 країні,
працює понад 25 тис. людей.

Святкування 25-річчя
мережі проходить на
Міжнародній конференції в
Пекіні, Китай

2016
Baker Tilly International було визнано переможцем в престижній
категорії «Мережа року» на щорічній церемонії вручення нагород
International Accounting Bulletin за 2016 рік.
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АНСИ

ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ
Компанія

продовжує

демонструючи

BAKER TILLY

розвиватись,

незмінну

якість

сервісів та розширюючи портфель
своїх

послуг.

Сектор

аудиту,

що

приносить компанії 78 % доходу, у

Майже вдвічі зросли надходження

персоналу. У 2016 році фонд оплати

від

праці зріс майже на 40 %. Інвестиції

послуги

агроконсалтингу.

в навчання персоналу збільшились на

2016 році продемонстрував зростання
на 17 %. Найбільше зміцнив свої

В

позиції

керується

діяльності

компанія

25 %, а на проведення корпоративних

принципами

соціальної

заходів — майже на 60 % у порівнянні

збільшення доходів у порівнянні з

відповідальності та робить особливий

з аналогічними показниками 2015

минулим роком склало 30 %.

акцент на постійному розвитку свого

року.

напрямок

аутсорсингу:

своїй

B A K E R T I L LY
УВIЙШЛА ДО
ТО П - 5 К РА Щ И Х
КО М П А Н I Й У К РА Ї Н И
В С Ф Е Р І А УД И Т У,
П О Д АТ КО В О Г О ТА
Б У Х ГА Л Т Е Р С Ь КО Г О
О Б Л І К У.
Дані рейтингу ТОП-100 від редакції Delo.ua
2016 року за даними 2015 рoку.

Топ-5 компаній у сфері аудиту

Чистий дохід

Ernst & Young*

505

16

PricewaterhouseCoopers*

492

103

Deloitte & Touche Ukraine Services Company

292

64

KPMG*

232

15

Baker Tilly Ukraine

67

3 ,0 млн грн

Для компаній, відмічених знаком *, вказані сумарні значення декількох юридичних осіб.
** Сумарний показник чистого доходу всіх юридичних осіб, що оперують під брендом
Baker Tilly в Україні, у 2015 році дорівнював 105,6 млн грн.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

Структура доходів в 2016 році,
млн грн
1,7 0,2
2,75

3,05 (4 %)

Динаміка доходів,
млн грн

109,9

Структура витрат,
млн грн

29,8 (33 %)

105,6

85,4

7,5

Чистий прибуток

4%

3,0 (3 %)

90,0

4%
54,2 (60 %)

74,2
12,5
32 %

109,9
2015

2016*

*не включає дохід компанії ТОВ "Бейкер Тіллі Україна ЕК",
оскільки зазначене товариство не має відношення до діяльності
Групи компаній, що оперують під брендом Baker Tilly в Україні.

Оподаткування

Аутсорсинг

60 %

1% 2%
2014

Аудит

88,9

2016

Агроконсалтинг

Оцінка

54 %

65,6

43 %

2015
Заробітна плата

Освітній центр

Податки

(починаючи з 2016 р.)

HR-витрати

2014

Витрати на просування бренду

BAKER TILLY ANNUAL REPORT 2016

НАШІ

BAKER TILLY ANNUAL REPORT 2016

КЛІЄНТИ
НАШІ КЛІЄНТИ — ЦЕ КОМПАНІЇ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ КРАЇНУ
ТА МАЮТЬ ГЛОБАЛЬНІ АМБІЦІЇ

13,4 %
Сільське господарство

С
т
із рук
то ту
п- ра
5 к
га лі
лу єн
зе тів
й

25,7 %

4,6 %

Промисловість
bakertilly.ua

10

7,8 %

Торгівля
Сервісні компанії
Банки та фінансові установи

7,6 %

11

НАШІ
КЛІЄНТИ
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необхідну інформацію щодо історії

внутрішнього використання.

покупок, балансу бонусів, карти з

Маючи

найближчими

налагодженої співпраці та довіру

вже
А зараз

НАША МЕТА
— СТАТИ
УКРАЇНСЬКИМ

STARBUCKS
Паливний ринок України, починаючи

відтермінування платежів. В той же

У 2013 році

з 2013 року, постійно знаходиться

час ситуація із роздрібною торгівлею

пріоритетним

під впливом низки економічних та

нафтопродуктами

визнали розвиток

політичних факторів. Загальний об’єм

АЗК WOG залишалася стабільною,

непаливних

споживання нафтопродуктів за 3 роки

а загалом ніша компанії на ринку

сервісів — мережі

впав на 30 %: з 10 млн тонн у 2013-му

пального в 2016-му досягла 24 %, що

магазинів та

до менш ніж 7 млн тонн у 2016 році.

на 5 % більше, ніж в 2015 році.

кафе при АЗК.

через

мережу

В Групі WOG рівень гуртових продажів
Звуження ринку пального посилило

мета — стати

знизився

на

керівництво
політику

10

%.

роботи

Європейський
сервіс та смачну
їжу від WOG
за доступними
цінами кожного
дня отримують
до
7 тис. клієнтів,
що подорожую
ть
15 потягами у 6
напрямках.

конкуренцію між основними

рітейлерською компанією № 1 в

гравцями, змушуючи їх розробляти

Україні.

клієнтами.

більш ефективні стратегії розвитку.

з

змусило

Експансія у цьому напрямку почалася

припинити співпрацю з компаніями,

щодо ключової зміни бізнес-стратегії

в кінці 2015 року з появою у Києві

договір з якими передбачав значне

було прийняте ще до початку кризи.

першого WOG CAFE за межами АЗК.

менеджмент

вирішив

клієнтів.
дає

позитивний

досвід

А

до Baker Tilly, Група WOG тепер

змогу

розглядає їх як провайдера сервісів і

придбати пальне онлайн. В рамках

в інших напрямках. Один з них — це

політики персоніфікованого підходу

надання податкових та юридичних

заклади: 3 кава-поінти, 4 кафе сіті-

до обслуговування клієнтів на АЗК

консультацій, послуг з ТЦО.

формату та 15 кафе у потягах Інтерсіті

компанія

Використання

та наша гордість — кафе в аеропорті

автотоварів на користь продуктової

дозволить

«Жуляни» з графіком роботи 24/7.

групи,

розпоряджатися ресурсами компанії,

Найближчим

зменшила
в

тому

асортимент

числі

товарів

одного

підрядника
ефективніше

заплановано

імпульсивної покупки. За приклад

а

відкриття WOG CAFE на автовокзалі

було взято формат і меню кращих

Baker

«Теремки»: це перший заклад, де

європейських мереж кав`ярень та

помилкових рішень.

буде поєднано кафе і маркет. Також

закладів швидкого харчування. В

мережа розшириться за рахунок WOG

найближчих

планах

компанії

—

Фахівці Baker Tilly, що мають досвід

CAFE на центральних залізничних

підвищити

рівень

впізнаваності

роботи з нафтогазовими компаніями,

вокзалах міст-мільйонників. Останні

бренду

чотири роки показники продажів

відбудеться ребрендинг усіх кафе та

цій сфері. Вони здатні передбачити

непаливної групи товарів на АЗК WOG

магазинів при АЗК.

нові напрямки і тенденції розвитку

часом

WOG.

З

цією

метою

професіоналізм

можуть

ринку,

експертами

можуть

в

пропонувати

співпраці з Baker Tilly, а у 2016 році

та

маркетинговим проектом минулого

вперше скористалися їх послугами

їх впровадження. Наприклад для

року стала співпраця зі швидкісними

з

процесі

Групи

потягами

аудиторської

фахівці

стратегію покращення операційної

на

аудиту.

досвід

від

Група

проведення

мала

захист

Найуспішнішим

Тендер

вже

виступати

тож

співробітників

гарантує

перевагою.

Інтерсіті.

WOG

Tilly

темпами, що є суттєвою конкурентною

У

перевірки

своїм клієнтам готові бізнес-кейси
проводити
WOG

виграла

Baker Tilly зробили детальний аналіз

ефективності на

у лютому, а вже до кінця року

бізнес-процесів та провели стрес-тест

найближчі

отримала

їх зрілості. За результатами аудиту

5 років.

обслуговування

переглянути

Це

Групи

тис.

гаманець

щороку збільшуються двозначними

Що стосується Групи WOG, то рішення

Зокрема,

12

Встановлена

нафтопродуктів в зазначений період

200

віртуальний

завантажили

22

мережа
налічує

WOG:

понад

АЗК,

компанія

невеликий

операційний

прибуток. Європейський сервіс та

вони

смачну їжу від WOG за доступними

удосконалення

надали

рекомендації

цінами кожного дня отримують до

бізнес-процесів, частина з яких були

7 тис. клієнтів, що подорожують 15

або нечітко регламентованими, або

потягами у 6 напрямках.

застарілими. Наприклад, не існувало

певних

вони

щодо

розробляють

щодо

існуючих

повноцінної загальної бази знань
Мережа АЗК WOG слідує сучасним

компанії: спеціалісти не мали змоги

тенденціям та прислуховується до

ділитися набутими знаннями, що

бажань своїх клієнтів, тому активно

знижувало

розвиває онлайн-сервіси. Мобільний

Найближчим

додаток, що дозволяє тримати на

планує структурувати ці процеси,

смартфоні чи смарт-годиннику всю

зробивши на їх основі інструкції для

ефективність
часом

консультації

роботи.
компанія

Група WOG у
2016 році стала
найбільшим
продавцем
кави серед
монобрендових
компаній

“СМАЧНІ” ЦИФРИ

У 2016 році через мережу АЗК та WOG CAFE за межами АЗК було реалізовано:

більше 8 млн
20 млн
хот-догів
чашок
та WOG		
			
		
бургерів
кави

1,5 млн
готових
страв
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FILM.UA:

Серіал «Нюхач»
став першим
українським
серіалом,
доступним
для перегляду
на Netflix, —
найбільшій
VOD-платформі,
серед глядачів
якої є
представники
майже всіх країн
світу.

РОЗВИВАЮЧИ
УКРАЇНСЬКУ
КІНОІНДУСТРІЮ
Турбулентність подій останніх років

супутникових каналів, програмування

не оминула й галузь кіновиробництва.

яких базується на бібліотеці студії

Для FILM.UA Group це означало

та партнерів. Також ми активно

зміну ринків збуту (замість РФ та

займаємося

країн СНД на перший план виходять

контенту в мережі Інтернет — як

інші території), падіння фінансових

через власний YouTube-канал, так

показників

і завдяки дистрибуції на світові

та

зміну

структури

контенту. Водночас криза допомогла

просуванням

свого

VOD-платформи.

FILM.UA- ЦЕ:

мобілізувати ресурси, давши поштовх
розвитку

нових

напрямків.

За

Звісно, завоювання нових ринків
потребує

продукції розширилось за рахунок

конкуренція серед кіновиробників у

країн Європи, Північної Америки та

розвинених країнах дуже жорстка. А

Азії. Відповідно до смаків публіки

в Китаї кількість картин іноземного

зазнав змін і формат продукції: для

виробництва, які допускаються в

студії, що раніше спеціалізувалася на

прокат, регулюється державою. Саме

особливої

випуску серіалів, тепер стратегічно

тому процес виходу в світовий простір

смакам аудиторії цієї країни непросто.

важливим

є складним, а його успіх залежіть від

Окрім

та

низки факторів. Стратегія розвитку

кінопродуктів,

що

світових

повнометражних

є

виробництво

художніх

зусиль,

адже

адже

догодити

виробництва

якісних

конкурують

картин,

розвиток

та її послідовне втілення — одні з

картинами

на

інноваційних

форм

контенту.

найважливіших.

підіймають

український

ринках

з
і

продакшн

на вищий щабель, компанія створює

25 продуктів на рік, а це біля 500

Перелік досягнень FILM.UA Group

робочі місця та займається розвитком

комерційних годин якісного контенту.

за

вітчизняної системи кіновиробництва

останні

роки

вражає:

фільм

«Незламна» та драматичний серіал

на законодавчому рівні.

Крім того, ми приділяємо особливу

«Червона

Мета

увагу власному бродкастингу: зараз у

ТОП-100 найпопулярніших відео на

найбільшим

структурі групи є ціла лінійка платних

Amazon. Ба більше, серіал «Нюхач»

медіаконтенту

став першим українським серіалом,

Центральної

доступним для перегляду на Netflix,

Передумови для цього вже створено:

— найбільшій VOD-платформі, серед

розміщений на більш ніж трьох

глядачів якої представники майже

гектарах

всіх країн світу. Права на адаптацію

який

серіалу придбали французький та

Голлівудом», налічує 7 павільйонів,

японський телеканали, а у 2016

нашпигованих

році

обладнанням. У майбутньому FILM.

Розвиваючись,
ми рухаємо
вперед українську
кіноіндустрію та
покращуємо імідж
країни у світі

14

уваги,

анімаційних

Загалом на студії виробляють 20–

та

в

королева»

Японії

входять

було

до

вироблено

продемонстровано

в

ефірі

UA

FILM.

UA

Group

стати

виробником
на
та

території

Східної

кіностудійний
називають

Group

—

Європи.

комплекс,

«Українським
найсучаснішим

не

просто

розглядає

національного телебачення власний

можливість використовувати студію

«Нюхач».

для

Останній

факт

вартий

найважливіших напрямків розвитку.
Вже втілені кейси копродукції з
Францією,

декілька років коло глядачів нашої

також

значних

спеціалістами, а вважає це одним із

зйомок

фільмів

іноземними

20-23
проектів
на рік

7 павільйонів
на

трьох

гектарах
землі

Бельгією

та

Північною

Кореєю підтвердили, що компанія
має достатньо ресурсів для надання
повного циклу послуг на світовому
рівні — від кастингу акторів і підбору
місця локації до постпродакшну.

спрямовані

української
чином?

на

медіасфери.

Створюючи,

розвиток
Яким

насамперед,

умови для залучення талановитої
молоді до галузі. На студії функціонує
FILM.UA

Факультет

—

освітній

центр, де проводяться різноманітні
навчальні заходи для спеціалістів
кіно- та телеіндустрії.

Skill Bill та Cinema Kids, що складаються
з курсів, лекцій, семінарів та майстеркласів. Перша стане корисною всім,
хто має намір працювати в медіасфері
чи прагне поглибити свої знання. А
завдяки налагодженій співпраці з

FILM.UA Group реалізує і довгострокові
плани,

Розроблено 2 комплексні програми:

New York Film Academy вітчизняні
спеціалісти

галузі

мають

змогу

відвідувати лекції та інтенсиви від
метрів світової кіноіндустрії у Києві.
Програма Cinema Kids об’єднує цікаві
та пізнавальні проекти для дітей:
школу
школу

акторської
дубляжу,

майстерності,
курс

керування

відеоблогом «Я — Vlogger». А під
час шкільних канікул діти можуть за
тиждень-два зняти на студії власний
фільм. Сконцентруватися на розвитку
компанія може тільки тоді, коли всі
її внутрішні процеси налагоджені,
а

процедури

оптимізовані.

Саме

тому FILM.UA Group користується
послугами спеціалістів компанії Baker
Tilly, які протягом останніх п’яти років
допомагали долати випробування та
досягати успіху.

НАШІ
КЛІЄНТИ

FOZZY GROUP
ДОРОГОЮ
ЗМІН
НА КРАЩЕ

супермаркетів, магазинів біля дому,
жорстких

Мережа
жорстки
х
дискаун
терів
Thrash! (
«ТР
Трощим АШ!»
о ціни!)

суб’єкту

потребувало
компанії
адаптивності

гнучкості,
та

вміння не тільки вчасно
реагувати на зміни, але й
уміти їх передбачувати, бути
на крок попереду. Наприклад,

тільки для бізнесу, але й для всіх нас:

вітчизняних гравців. Це призводить

зміни в країні відбувалися стрімко

до збільшення кількості пропозицій,

ті учасники ринку, які розуміють

та, головне, непередбачувано. Ринок

у той час як споживчий попит усе

потреби та цінності своїх клієнтів,

ритейлу постійно трансформувався

ще залишається на низькому рівні.

можуть запропонувати їм привабливі

під

Тож конкурентну перевагу мають

пропозиції та інноваційні технологічні

підлаштовуючись

до

внутрішніх економічних та політичних
викликів. І зміни, зазвичай, були не
на краще.

Мережа супермаркетів
«Сільпо» лідирує в
структурі продажів
Fozzy Group. На
сьогодні мережа
нараховує 263
супермаркети у 60
містах України.

продукти.
Виклики останніх років стимулювали
Fozzy

Group

перегляду
розвитку.

до

модернізації

концепції

та

подальшого

Компанія

вирішили

є

і
ми

комфортний

сервіс

та найширший асортимент товарів

Baker

ситуацію в країні, що призвела до

користуємося

вже

зниження споживчого попиту, став

основі

рекомендацій

запуск мережі жорстких дискаунтерів

вдосконалено

Thrash!. В обслуговуванні магазинів

звітності, покращено роботу відділу

цієї мережі задіяна невелика кількість

МСФЗ.

персоналу,

потрібні

асортимент

товарів

Tilly,

послугами

їхніх

Це

9

яких
років.

наявну

допомогло
ресурси

групи

отримують

ще

й

ми

матеріальну і моральну винагороду

На

у вигляді системи бонусів та програм

було

лояльності.

систему
вивільнити

та

значно

прискорити обробку запитів.

дизайн відзначається мінімалізмом.

Значна

Це

Group

дозволяє

заощадливим

запропонувати

споживачам

безліч

вигідних пропозицій.

здатні

задовольнити

ретельного

оцінювання

товарних

розширили

та

доповнили

у

відповідності із запитами клієнтів.
Деякі

магазини

доповнилися

мережі

«Сільпо»

фуд-зоною,

що

дозволило залучити більшу кількість
відвідувачів.

проектів

Fozzy

знаходиться

в

процесі реалізації, однак підстав
останніх п’яти років було відкрито
200

увагу

різних форматах, — гіпермаркетів,

проведенню

оптимізації
логістичних

масштабної

операційних
процесів

та

всередині

компанії. На цьому етапі знадобилася
допомога

спеціалістів

компанії

магазинів,

що

працюють

FOZZY
GROUP — ЦЕ:

у

понад

600
торговельних
точок

понад

44,5 тис.

людей

потреби

конкретних груп населення. Після

ще

У 2016 році Fozzy Group приділила

що мають чітку споживчу цінність
та

частина
все

пишатися собою вистачає. Протягом

розвивати формати торгових мереж,

пропозицій частину з них адаптували,

16

нас
яких

власних торгових марок, а внутрішній

на ринок України, зростає активність

тенденцій,

для

клієнти,

запропонувати

Відповіддю на непросту економічну

складається переважно з продукції

Останні 5 років були непростими не

світових

цінністю

наші

шануємо і яким завжди прагнемо

клієнти

від

інтернаціональних торгових мереж

глобальних

будуть

за прийнятними цінами. Постійні

сьогодні продовжується експансія

впливом

Головною

бізнес-процесів

Ми не зупиняємося
на досягнутому,
а продовжуємо
шукати та
впроваджувати нові
рішення.

Загальна

20 млрд грн.

Перебування у статусі
активного

дискаунтерів.

сума прибутку групи збільшилася на

Чудовий вибір для
представників малого
бізнесу: мережа
Fozzy Cash&Carry,
яка складається з
10 гіпермаркетів,
пропонує спеціально
підібраний для
професійних покупців
асортимент за
оптовими цінами.

більше ніж

35
тис.
найменувань
товарів

НАШІ
КЛІЄНТИ

AUDIT
DATA:
ВІРИМО, ЩО НАШІ НАЙБІЛЬШІ
ЗДОБУТКИ ЩЕ ПОПЕРЕДУ
Аудитдата Україна ТОВ є повноцінною

Стратегія розвитку передбачає вихід

В цей бурхливий період розвитку дуже

дочірньою

данської

на нові ринки та залучення великої

важливою є допомога, яку надають

з

1992

кількості клієнтів, тож і датський, і

українському офісу спеціалісти Baker

розробкою

компанії

структурою
Auditdata,

року

яка

займається

український офіси активно зростають.

Tilly. Вони проводять консультації

для

За минулі 9 місяців штат української

щодо будь-яких змін у законодавстві та

лікарень та приватних медзакладів.

компанії виріс майже на 50 %.

їхнього впливу на ведення бухгалтерії

Представництво компанії в Україні

Продовжується

персоналу,

компанії. Інформують й про те, які

почало роботу в 2004-му: працівники

хоча в його процесі вже довелося

дії необхідно виконати, намагаються

київського офісу вже понад 10 років

зіштовхнутися

передбачити

вдосконалюють

виявилося,

програмного

забезпечення

вимірювальне

набір
з

труднощами.

виключити

всі

ІТ-спеціалістів

можливі фінансові і юридичні ризики.

потрібного профілю в Києві — справа

А повсякденна підтримка діяльності

програмне

для

не з легких. HR-спеціалісти можуть

компанії професіоналами з Baker

аудіологів — спеціалістів з проблем

витратили декілька місяців, поки не

Tilly

слуху.

Компанія

зосередитися

на

усі

знайдуть кандидатів на деякі вакансії.

головному — розвитку бізнесу та

Однак оптимізму в Аудитдата Україна

розширенні ринків збуту.

пропонувати актуальні комплексні

не

рішення,

використовувати різні підходи до

що

відслідковує

допомагає

галузеві тренди, тому має змогу
повною

мірою

задовольняють потреби клієнтів.

втрачають.

Вони

намагаються

відбору персоналу, в тому числі
співпрацю з провідними

Нещодавно в Аудитдата Україна ТОВ

порталами з

розпочався новий етап розвитку.

працевлаштування

Поштовхом

стало

та успішними

материнською

компанією

отримання
в

Данії

рекрутерами.

інвестицій від знаного у світі фонду.
Звісно, нові можливості та амбіційні
плани з’явилися і в українського
офісу.

Першочергову

планують
наявних
що
в

тут

приділяти

розвитку

програмних

продуктів,

розробляються
Україні.

увагу

Адже

безпосередньо
перед

тим,

як

пропонувати їх іноземним клінікам,
ці
у

продукти
відповідність

стандартів.

18

та

обладнання та підтримують офісне
забезпечення

знайти

Як

потрібно
до

привести

європейських

Команда Аудитдата
Україна на 25му спортивноблагодійному
«Пробігу під
каштанами»

bakertilly.ua
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МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ
GLOBAL FOCUS

всі члени компанії аудиту отримують

сприяють

кращому

розумінню

віддалений доступ до аудиторських

важливих

областей

фінансової

файлів в режимі реального часу.

звітності. У тому числі - пов’язаних з

З

ними ризиків та заходів внутрішнього

забезпечується
Олександр

працює

в

технології

стандартизація

контролю щодо їх мінімізації.

компанії

процедури аудиту по всій мережі

Переваги

Baker Tilly 11 років: за цей період

Baker Tilly Іnternational. Інтегрований

методології

він обіймав посади фахівця з аудиту,

груповий

отримують

провідного аудитора та менеджера.

можливість

Протягом останніх трьох років, вже

гарантуючи його надійне виконання.

підхід

до

аудиту

контролювати

дає

процес,

контролю,

відповідає

за

для

очевидні:
високоякісний

розроблений

з

Олександр

Вдосконалене

програмне

встановлення,

забезпечення

дозволяє

створити

індивідуально

розроблені

регістри

контролю якості аудиторських послуг,

ризиків,

методології аудиту, впровадження та

зменшенням ризиків

засоби

контролю

за

та елементи

виділити

потенційно

клієнта.

Інтегровані

контролю

якості

підтверджують

його проведення. Це дає можливість

підготовки та професійного розвитку

фахівцям компанії приділити більше

співробітників

часу консультуванню клієнтів з метою

технічних

ефективності

процесу

Що це означає
для нас?

вдосконалення їх бізнесу.

запитів з практичного застосування

Спільну мову аудиту для
нашої мережі

1

Послідовний і
високоякісний аудит

ОЛЕКСАНДР
СУВОРОВ

2

Єдине розуміння
стратегії аудиту

2

Інтегровані процедури
контролю якості

Директoр
Деоартаменту
технічнoгo
кoнтрoлю

3

Єдиний підхід до
проведення аудиту

3

Ефективність і
прискорений процес

4

Інтегрований груповий
підхід до аудиту

5

Оцінка
ризику

етичних вимог.
задачею

2016–2017

роках

Олександра
є

у

координація

проекту з переходу на застосування
Global

Focus

інноваційної

20

—

методології

новітньої
аудиту

Що це означає для кожного
нашого клієнта?

1

МСФЗ, П(с)БО, стандартів аудиту та

Головною

ов

ен

достовірність отриманих результатів.

забезпечує організацію внутрішньої

вирішення

впр
Етапи

ж
ад

процедури

аудиту сприяє зменшенню термінів

контролює

Оцінка
ризиків

Відповідь на
ризики

процеси в діяльності підприємства

Підвищення

аудиту,

Початок запровадження
Global Focus —
нової «безпаперової»
глобальної методології
аудиту

неефективні

також

питань

2005–2011

особливостей

надання

з

ац

вони
аудит,

використання систем автоматизації
Керівник

Завершення та
звітування

конкретного бізнесу. Це дозволяє

підтримку та вдосконалення програм

послуг.

Кінець 2016 —
початок 2017

клієнтів

врахуванням

індивідуальних

в якості директора Департаменту
технічного

створеної

Mercia Audit Manual
(наша перша
«паперова» методологія
забезпечення аудиту)

us

наших клієнтів

Планування

2011–2016

Foc

документації з планування аудиту,

al

це історії успіху

ob

Діаграми, які формуються на основі

бути надані у будь-якій точці світу:

нової

aud-IT
(«без паперова»
методологія та
програмне
забезпечення)

Gl

Global Focus необхідні послуги можуть

допомогою

Завдяки

ло

т у Ba ke r T
illy

ія

Baker

орм

International.

фінансової звітності.

Наша історія —

Трансф

Tilly

т

о
од

ауди
гії

м

е

GLOBAL FOCUS

ня

SMART COMPANY.
SMART TECHNOLOGY.
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ЛЮДИ
НАША КОМАНДА — НАЙЦІННІШИЙ АКТИВ, ЯКИЙ ВИ
НЕ ЗНАЙДЕТЕ У НАШІЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

Робочий день
співробітника
Baker Tilly

22

50 % активного часу у
робочий день співробітник
Baker Tilly проводить в
офісі. Проте ці 50 % — це
не тільки робота, а також
розвиток та фан!

Робота
Фан
Обід
Розвиток

23
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ОФІС — ЦЕ

НЕ ТІЛЬКИ
ПРАЦЯ
Про можливість потрапити в Baker Tilly
Катерина дізналася під час походу до
театру — розповів знайомий. Дівчина

Початок роботи в компанії збігся зі

на той час вже 2 роки працювала

стартом нового проекту. На цьому

в сфері аутсорсингу, де не бачила

етапі впоратися із завданням, великим

стосунками

з

колегами:

друзі

можливостей для професійного чи

об’ємом інформації та не впасти

регулярно

зустрічаються

для

кар’єрного розвитку. Тож рішення

духом дуже допомогла менторська

спілкування й поза межами роботи.

спробувати себе в новому напрямку

підтримка

прийшло швидко. Тест на професійну

Втім, Катерина швидко освоїлась та

Багато хто вважає, що аудитор в

відповідність та співбесіда у форматі

здобула необхідні знання та досвід

процесі роботи цілком занурений в

«круглого столу» за участю 6 осіб

за допомогою роботи над цікавими

аналіз та обчислення. Насправді, ця

змусили понервувати, але вже за

проектами,

розвитку

професія потребує високого рівня

пару годин Катерині запропонували

за

запропонованими

комунікабельності. Катерина спочатку

роботу.

компанією,

старшого

аудитора.

постійного

програмами,
та

підтримки

колег.

відчувала

певну

невпевненість

Нудьгувати нема коли. А властиві

під час телефонних переговорів з

професії

ненормовані

клієнтами, але постійна необхідність

робочі дні компенсуються гарними

в спілкуванні допомогла перебороти

аудитора

хвилювання та навіть стала однією
із

основ

формування

менеджера».

«характеру

Співробітник,

що

не боїться труднощів та проявляє
ініціативу,
працювати

отримує
не

тільки

можливість
на

більш

цікавих та статусних проектах, але
і

заохочення:

швидше

кар’єрне

просування, можливість стажування
за кордоном.

К АТ Е Р И Н А
СОТНІКОВА
Менеджер
деоартаменту
аудиту

24

Атмосфера в колективі надзвичайно важлива,
адже в сезон аудитор проводить на роботі
більшу частину часу.

25
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АУДИТ ЯК

ЦІННІСТЬ
Мирослав потрапив в компанію ще
навчаючись у магістратурі, завдяки
програмі

стажування

Початок
на

роботи

розпал

студентів.

припав

бізнес-сезону,

якраз
тож

із

першого робочого дня Мирослав

до розвитку команди і компанії —

мав

з

це те, що постійно тримає у тонусі,

якими доведеться постійно надалі

надихає та стимулює до постійного

стикатися. Проте амбіції, бажання

вдосконалення

розвиватися професійно, зростати та

Скориставшись

удосконалювати набуті навички та

що

знання, а також підтримка колективу

пройшов

та можливості, надані компанією,

АССА і вже, на сьогоднішній день,

участь

допомогли

став

компанії.

років

змогу

уявити

досягти

роботи

позиції

виклики,

протягом

5

менеджера

департаменту аудиту.

надає

та

нових

цілей.

можливостями,

компанія,

навчання

Мирослав

Окрім проектів у професійній сфері,

програмі

Мирослав також підтримує та приймає

по

сертифікованим

членом

цієї

у

соціальних
Так,

минулому

році,

Асоціації. В 2015 році Мирослав

Мирослав разом з колегами прийняв

декілька місяців працював в команді

участь у півмарафоні, де команда

Канадського представництва Baker Til-

посіла 3 місце серед учасників —
консалтингових компаній.

тому

ly, у рамках програми «Secondment»,

компаніями-лідерами

яка запроваджена в компаніях мережі

різних галузей, а також робота з

Baker Tilly International у країнах, де

Планів на майбутнє багато, адже

міжнародними компаніями, набуття

присутній бренд, з метою розвитку

ринок аудиту та консалтингу постійно

цінного досвіду та приналежність

співпраці між компаніями-членами,

змінюється, разом з ним змінюється і

передачі

найкращих

росте компанія, колектив. Мирослав

методик задля покращення якості

разом з іншими колегами у вільний

послуг та впровадження інноваційних

від проектів час відвідує навчальні

підходів роботи з клієнтами.

заклади, де виступає у якості Brand

Різноманітність
числі

з

проектів,

в

досвіду

та

Ambassador,
допомогти
правильне

Аудит — це не тільки цифри,
а й цінність для бізнесу клієнтів.

26

у

ініціативах

а

також

студентам

має

змогу

вибудувати

сприйняття

нашої

професії та прийняти рішення щодо
майбутнього працевлаштування.

МИРОСЛАВ
К АТО Н А
Менеджер
деоартаменту
аудиту

27
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ЧАС— НАШ
ГОЛОВНИЙ
РЕСУРС

Леся прийшла в компанію Baker Tilly
вже маючи професійну кваліфікацію
та суттєвий досвід в сфері аудиту
податкового обліку та звітності, однак
напрямок аудиту фінансової звітності
став новим витком у подальшому
розвитку.
Адаптуватися виявилося не складно,
адже

в

компанії

розроблена

програма для нових співробітників,
в рамках якої проводяться тренінги
з

питань

методології

аудиту

Леся з
колегами
нещодавно
стали
сертифікованим
и
членами
АССА.

та

підготовки фінансової звітності, а
також

забезпечується

працювати

в

досвідченими

можливість

команді

з

більш

співробітниками

на

невеликих проектах з метою здобуття
необхідних навиків.

ЛЕСЯ
БЕРДНИК

Бажання розвивати свою професійну
компетенцію

надихнуло

почати

навчання за програмою АССА, і на
сьогоднішній день, дякуючи наданим

Для досягнення успіху в
професії аудитора важливо
вміти оптимально розподіляти
головний ресурс — час.
28

Менеджер
деоартаменту
аудиту

компанією можливостям, Леся вже

ефективність роботи всієї команди,

Зацікавлена

є сертифікованим членом Асоціації.

впливати

та

та навичок в сфері оцінки бізнесу,

Декілька

особистісний

та

налагодженні комунікацій з колегами

останніх

років

Леся

є

учасником програми наставництва,
реалізованої

у

межах

на

професійний
розвиток

колег

надихати на нові звершення.

поглибленні

знань

мережі Baker Tilly в інших країнах
та участі у спільних міжнародних

компанії,

завдяки якій має можливість ділитися

Леся не збирається зупинятися на

своїми знаннями та досвідом з іншими

досягнутому і планує розширювати

співробітниками,

свої

покращувати

в

професійні

проектах.

горизонти.

29
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НАПОЛЕГЛИВІСТЬ
ВЕДЕ ДО УСПІХУ
Олександр
вже

працює

більше

10

в

Baker

років,

Tilly

почавши

своє кар’єрне зростання з посади
помічника системного адміністратора.

використовуватися всією мережею

До того встиг спробувати себе у

Вaker

якості веб-дизайнера та системного

стала однією з перших країн, що її

адміністратора

сферах

впровадила, тож тепер Олександр

На 2017 рік в Олександра планів теж

бізнесу. У перший же рік роботи

може передавати свій досвід колегам

вистачає, адже в компанії постійно

в компанії познайомився зі своєю

з інших країн.

впроваджуються нові цікаві проекти.

у

різних

Tilly

International.

Україна

Минулого

майбутньою дружиною.

було

проведено

ІТ-аудит компанії, в процесі якого

розв’язанням проблем, пов’язаних

виявлені всі наявні недоліки, які

з

тепер

програмним

забезпеченням

та

поступово

усуваються.

А

ще цього року

Олександр планує

допомагає у налагодженні взаємодії

підтягнути

рівень

між клієнтами та аудиторами. Це

англійською

стосується, наприклад, отримання та

внутрішньокорпоративні

оформлення інформації від бухгалтерії

що

великих регіональних підприємств,

розпочати навчання за програмою

що ще не забезпечені сучасними

CISA (Certified Information Systems

технологіями на достатньому рівні.

Auditor).

роботою

Позитивні емоції
виникають тоді, коли
після наполегливої
роботи досягаєш
поставлених цілей.

року

Робота Олександра не обмежується

комп’ютерів.

Він

також

свій

мовою,

запроваджені

володіння
відвідуючи
курси,

компанією,

та

Працюючи в компанії, Олександр
постійно вдосконалював свої навички,
відвідував

навчальні

програми

центру Microsoft та тренінги з hard та
soft skills.
2016

рік

став

переломним

для
—

Олександра
він

отримав

посаду директора ІТ-Департаменту.
Довелося

в

стислі

терміни

опановувати велику кількість нових
знань

та

технологій.

Наприклад,

компанія надала можливість пройти
курси

програмування

С#.

Торік

Олександр брав участь у встановленні
CaseWare

Working

Papers

—

програми для аудиторів, яка буде

30

Олександр
з дружиною
зустріли одне
одного працюю
чи
в Baker Tilly

ОЛЕКСАНДР
ПРУС
Директoр
ІТДеоартаменту

31
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РОЗВИТОК
ПРЕДСТАВНИЦТВА

НА ПІВДНІ
КРАЇНИ
Свій кар’єрний шлях Сергій почав
ще під час навчання в університеті

Робота в Baker Tilly — це постійний
виклик, розвиток, різноманіття

м. Донецьк, працюючи в страховій
компанії.
змінити
бачив

Та

незабаром

місце

роботи,

перспектив

для

вирішив
адже

не

розвитку.

Про можливість працевлаштування
в

компанії

Baker

Tilly

розповіла

знайома, яка працювала на той
момент у донецькій філії компанії.
Специфіку майбутньої роботи Сергій
уявляв смутно, тож перші тижні були
досить складними. Незамінною в
період адаптації стала підтримка
колективу. Робота в Baker Tilly цікава
різноманітністю завдань. Не існує
однакових

проектів,

навіть

для

одного клієнта. Компанія оплачує
навчальні програми співробітників,
стимулюючи їх до розвитку. Ті, у кого
достатній рівень англійської мови,
мають змогу пройти навчання по

СЕРГІЙ
ГОРОБЕЦЬ
Директор
філіалу
компанії
у м. Одеса

32

нові, тим самим зростаючи не тільки

звітності,

у професійному напрямку, а й в

Тепер своїм досвідом ділиться з

Протягом 2-х років Сергій працював

особистісному, даючи гарний приклад

командою, постійно працюючи над

у команді київського офісу, а у

своїм молодим амбітним колегам.

вдосконаленням робочих процесів

програмі АССА, у кого не дуже — CAP.

очолити філіал компанії в Одесі.

У

Нова

разом

та

нові

виклики

проходив

у

Празі.

та над розвитком представництва

квітні 2016-го йому запропонували
посада

що

листопаді
із

2016

іншими
відвідав

року

Сергій

менеджерами

допомагають Сергію вдосконалювати

компанії

тренінг

вже набуті навички та розвивати

міжнародних стандартів фінансової

компанії і ростом brand awareness у
Південному регіоні країни.

з
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ГОТОВНІСТЬ ДО

РОЗВИТКУ
ТА ЗМІН

За два роки
роботи з`явилася
звичка збиратися
в двотижневе
відрядження за
півгодини.
Євгенія

потрапила

завдяки

в

Baker

викладачу

ВНЗ:

вона

Зараз компанія, та, зокрема, одеський

Євгенія є ініціатором проведення

офіс,

заходів, спрямованих на підтримку

активно

змінюється:

разом

порекомендувала її разом з ще

із збільшенням числа клієнтів та

атмосфери

двома

командної

роботи

—

курсу

проектів зростає і штат співробітників.

інтелектуальних ігор в одеському

для стажування в компанії. Вже

Багато уваги спрямовано на навчання

офісі, та поширення цієї традиції на

до

нових

всі офіси компанії в Україні.

мала

студентами

отримання
досвід

5-го

диплому

роботи,

Євгенія

відряджень

співробітників,

передачу

досвіду

—

ефективну
в

компанії

і, найголовніше, — впевненість в

реалізована програма Наставництва

Зараз ситуація на ринку аудиту, як і

майбутньому. Цікаво, що нещодавно

для

в самій компанії, сприяє швидкому

на співбесіду приходила дівчина,

особистого

яка в свій час відмовилась від тієї

розвитку на кожній посаді. Важливим

розвитку,

студентської

фактором

мобільність

самовдосконалення. Робота аудитора

програми.

Тепер

їй

забезпечення
та

максимального

професіонального

успіху

є

професійному
що

та

кар`єрному

стимулює

постійне

доведеться наздоганяти те, чому

компанії

існуючих

потребує розуміння тенденцій ринку,

Євгенія навчилася за останні 6 років.

проблем: будь хто зі співробітників

різних напрямків бізнесу — потрібно

Працюючи в компанії, Євгенія здобула

може

завжди

додаткову професійну кваліфікацію

“круглого столу” для обговорення

тенденцій, слідкувати за змінами,

за міжнародними програмами CAP,

нагальних

вивчати та впроваджувати інноваційні

у

вирішенні

ініціювати
питань.

проведення
Крім

цього,

бути

в

курсі

ключових

DipIFR, закінчила базовий курс АССА.

методологічні

Також за два роки значно покращила

чином приходить краще розуміння

знання англійської мови, досягши

ситуації зсередини. І не тільки для

рівня

Upper-Intermediate

—

одеському офісі є можливість
відвідувати заняття майже в
індивідуальному

форматі

в

підходи.

для бізнесу та розвитку країни
в цілому. Професія аудитора
передбачає

готовність

нестандартних

Та,

багато

головне,

Євгенія

мобільності,
впорядкованості,

ефективності

підприємства

роботи

на

перегляду його звітності.

етапі

та

спілкування — це надає

ключових
та

до

ситуацій,

відряджень

своїх цілей — розуміння
особливостей

Таким

конкретного підприємства, але й

та за гнучким графіком.
змогла досягти однієї із

34

Tilly

навчає
що,

до

речі, стане у пригоді не тільки
під час виконання робочих

ЄВГЕНІЯ
КЛЮЧНИК
Старший
аудитoр,
м. Одеса

завдань.
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МАЙБУТНЄ
В ТВОЇХ РУКАХ
Альона

працює

в

років,

пройшовши

компанії
шлях

5
від

асистента до менеджера проектів.
У Baker Tilly потрапила відразу після
закінчення КНЕУ, де навчалась за
спеціальністю «Фінанси та кредит».
Завдяки гарному рівню англійської
мови,

відразу

почала

працювати

обліку

в

сфері

інвестиціями,

IT,

управління

виробництва

і

сільського господарства.
Весною 2016 року Альона отримала
можливість

протягом

2

місяців

проходити програму secondment в
датському офісі мережі Baker Tilly
International.

Досвід,

отриманий

в Копенгагені, допоміг поглибити
знання
та

міжнародного

покращити

бухобліку

знання

ділової

англійської мови. В Данії зовсім
інше

бізнес-середовище,

процес

оформлення та подачі звітів також
дуже відрізняється від існуючого в
Україні. У цій скандинавській країні
в

36

жіночими

середній

вік

співробітників компанії Baker Tilly
Accounting Services становить 23-24
роки. Тому не дивно, що спочатку

молоді дівчини, та ще й з маловідомої

виконують функції бухгалтерського

Baker Tilly
Accounting
Services

а

На даний момент Альона відповідає

пов’язаними

за роботу команди з дев’яти осіб, що

кoмоанії

традиційно

спеціальностями,

ставлення до колег з України було

проектами,

компаніями-нерезидентами.

Менеджер
оpoектів

вважаються

з

над

АЛЬОНА
ЛЕВ

країни. В Україні ж аудит і бухоблік

сфері

бухгалтерського

обліку

працюють, переважно, чоловіки. А
ситуація, коли співробітник в 30 років
все ще працює асистентом, цілком
нормальна. В Данії дуже багато
чоловіків беруть декретні відпустки —
ця вимога закріплена законодавством

трохи настороженим: приїхали дві
у Данії країни. Співпраця почалася із
сканування документів, та вже скоро
колеги з України довели, що мають
солідну базу знань і здатні виконувати
складні завдання на високому рівні.
Це

стало

початком

проекту

офшорингу в Данії, який включає
ведення бухобліку для 4 датських
компаній із різних сфер діяльності:
консалтинг,

роздрібна

торгівля

і

т.д. Baker Tilly Accounting Services
обробляє завдання і вносить їх в
систему, а функція Baker Tilly Denmark
полягає тільки у фінальному контролі
звітності і у комунікаціях з клієнтами.
Датчани

звикли

до

розміреного

способу життя — йдуть з роботи о
16-17 годині. Тому передачу частини
роботи на аутсорсинг сприйняли з
радістю. В свою чергу, представники
Baker Tilly Ukraine привчили колег
з Данії відповідати швидше та бути
більш прискіпливими до наданих
клієнтами документів.

Для тих, в кого є амбіції та гарне знання
іноземної мови, світ відкритий

Після цієї поїздки у співробітників
компанії

Baker

Tilly

Accounting

зник
комплекс
Services
меншовартості: вони зрозуміли,
що їх рівень професійності відповідає
міжнародним

стандартам.

Альона

дотепер підтримує довірчі відносини
з колегами із Данії, спілкуючись не
тільки по роботі.
Датські
якістю

партнери,
надання

України,

тепер

«адвоката
по

колег

виконують

бренду».

роботі

Services,

задоволені

послуг

Baker

якими

Гарні

Tilly
вони

з

роль
відгуки

Accounting
діляться

з

іншими компаніями-членами мережі
Baker Tilly International на різних
конференціях,

полегшують

пошук

клієнтів для офшорингових проектів.
В найближчому майбутньому до такого
проекту повинен долучитися офіс
Baker Tilly в Нідерландах. Відповідати
за розвиток нового напрямку також
буде Альона. Для неї це стане не тільки
можливістю отримати нові знання та
враження, але і ще раз підтвердити
репутацію

Baker

Tilly

Accounting

Services як надійного партнера перед
іноземними колегами.
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ВИКЛИКИ

ВИГОДА

— ЦЕ ЧАСТИНА
ПЕРЕМОГИ

До Baker Tilly Назар потрапив через
відкритий

конкурс

Для Світлани компанія Baker Tilly
стала першим місцем роботи, де
вона жила і працювала протягом
чотирьох дуже цікавих років. За цей
час Світлані неодноразово випадала
нагода побачити діяльність успішних
а

глибоке

та

системне

СВІТЛАНА
ОМЕЛЬЧЕНКО

розуміння

бізнесу клієнтів. Важливим досвідом

Фінансoвий
директoр
українських
активів
Агрoхoлдинг
Tr i g o n A g r i

стало усвідомлення того, що єдиного
шаблону досягнення успіху не існує,
а є безліч індивідуальних стратегій

позиції менеджера, адже ця посада

і практик. Крім того, спілкування

передбачає

з топ-менеджерами компаній під

виконання проектів та управління

час ведення проектів надихало та

командою. Виклик полягав у тому,

спонукало до подальшого розвитку,

щоб навчитися планувати роботу

звернутися за професійною порадою.

адже оточення має вагомий вплив

усіх учасників, делегувати задачі,

Саме в Baker Tilly Світлані допомогли

на формування професійних навиків.

надихати,

зрозуміти, що досягти успіху може

Приклади реальних моделей успіху

своїми емоціями.

допомогли

Світлані

в

відповідальність

управляти

людьми

за

та

кожен,

прикласти

Робота в Baker Tilly стала чудовою

на робочому місці, тепер вона за

платформою

сухими цифрами будь-якої фінансової

для

розвитку

Tilly

заохочують,

подальшої кар’єри. Зараз Світлана

звітності

та

надають

працює фінансовим директором в

компанії, її досягнення та невдачі.

можливість вчитися усім бажаючим.

агрохолдингу Trigon Agri, в активі якого

Ще один здобуток — це друзі серед

Тут

стрімко

46 тис. га землі та 4 елеватори. В зоні

колишніх колег, з якими Світлана

змінюється, тож постійне навчання

відповідальності Світлани знаходяться

продовжує підтримувати стосунки.

й

кваліфікації

всі фінансові питання холдингу та

співробітників — це ключ до успіху

команда з 50 фахівців. У своїй роботі

компанії.

Світлана

А

ще

в

Baker

винагороджують
розуміють,

що

світ

підвищення
Наприклад,

Світлана

скористалася можливістю розширити

досвід,

постійно
набутий

використовує
в

Baker

Tilly.

професійний кругозір, спробувавши
свої

38

лише

сили

у

напрямках

Вона відкрита до нових завдань

діяльності компанії. Але справжнім

будь-якої складності, володіє тайм-

викликом

менеджментом та знає, до кого

стало

різних

підвищення

до

одній

з

кращих

досвід

звітності

фінансового

і

з

підготовки
аналізу,

Рішення виявилося правильним: в

сприяв подальшому професійному

компанії Назар пропрацював загалом

зростанню

більше

та

дозволив

Назару

Скориставшись

обійняти посаду начальника відділу

можливостями,

які

консолідованої

Baker

6
Tilly

років.
своїм

навчання

групі

понаднормової праці. А ще безцінним

співробітникам,

компаній “Нова Пошта”. Корисними

на керівній посаді стало вміння

за

на новій роботі виявилися інші набуті

тримати під контролем виконання

навички,

декількох

надає
програмою

до

звітності

наприклад,

проектів,

що

в

готовність
потребують

проектів

одночасно,

забезпечуючи їх високу якість та
дотримання термінів.

НАЗАР
БОЙЧУК
Начальник
відділу
кoнсoлідoванoї
звітнпсті
ГК “Нoва
Пoшта”

зусилля. Провівши багато вечорів

побудові

кар’єри.

потрібно

в

Профільний

отриманий в компанії Baker Tilly,

АССА.

практика допомогла виробити більш

вакансію
бажанню

аудиторських компаній в Україні.

закінчив

постійна

на

завдяки

працювати

зсередини,

UMNI

НА ВСЕ ЖИТТЯ
аудитора,

компаній

НАШІ
AL

здатна

побачити

життя

Постійне вдоско
налення
є ключем до усп
іху.
Корпоративна к
ультура
Baker Tilly заохо
чує,
винагороджує і
надає
можливість вчи
тися.

ргу
В першу че
мпанії
вдячний ко
а те, що
Baker Tilly з
свою
зустрів там
винку.
другу поло
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НАШІ

ІНІЦІАТИВИ
ЯК МИ ЗМІНЮЄМО НА КРАЩЕ КРАЇНУ ТА НАШУ КОМПАНІЮ:

наші ініціативи та благодійні проекти, які ми підтримуємо
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ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР

BAKER TILLY
У 2016 РОЦІ — ЦЕ:

НАЙЦІННІШЕ
ДЛЯ КОМПАНІЇ —

2 900

Репутація

УЧАСНИКІВ
заходів

EDUCATION CENTRE

та

якісної

5

НАПРЯМКІВ
формування та вдосконалення
професійних компетенцій
вивчення іноземних мов
розвиток особистісних навичок

програма обміну досвідом
secondment

кожного
Компанія,

з

її

яка

компанії.

«Звітність в сфері сталого розвитку

На

та утримувати довіру своїх клієнтів,

компанія витрачає близько 2 млн

відомі фахівці цього напрямку.

зобов’язана

грн на рік. Щоправда, з врахуванням

Ми прагнемо, аби кожен слухач

недоотриманого

сума

Освітнього центру знайшов дещо

своїх працівників та інвестувати в їх

видатків ще більша, адже компанія

важливе та цікаве для себе, щоб

розвиток.

оплачує

Саме тому ми використовуємо всі

звільнених

наявні методи і форми навчання

працівників.

співробітників,

шукаючи

витрати як інвестицію в успіх нашої

загального рівня обізнаності

нові можливості. Компанія володіє

компанії та людський капітал країни

суспільства ми

величезним внутрішнім потенціалом

загалом.

реалізуємо

— солідним багажем знань своїх

Концепція

Освітнього

центру

працівників.

отримала

неочікуваний

розвиток,

увагу

приділяти

підвищенню

належну
кваліфікації

постійно

Саме

факту

усвідомлення

дозволило

нам

потреби

коли

освіти

ще

персоналу

прибутку
й

від

час

тимчасово

в процесі спілкування люди

своїх

обов’язків

отримували потрібні й актуальні

Ми розглядаємо ці

почали

GRI», тренерами якого виступили

приходити

запити

знання. Задля підвищення

принципи sharing economy:
лектори-

сформувати ідею Освітнього центру.

на освітні програми від клієнтів

початківці

Він

та

з цікавими

повинен

бути

площадкою,

партнерів

компанії.

Вони

бажали одержувати знання у тому

ідеями

наробками діляться як представники

ж

співробітники

отримують

різних

компанії,

Baker Tilly. Почалася трансформація

можливість

так і сторонні провайдери освітніх

Центру: вектор уваги з внутрішніх

розкрити

послуг. Причому співробітники, які

процесів перемістився на зовнішні.

свій потенціал

виступають

одночасно

Наші спеціалісти розробили гнучкі

та донести тему

професійні

та актуальні рішення з урахуванням

слухачам, уникаючи

внутрішнього

реальних умов бізнесу клієнтів та

додаткових витрат. В планах на

є

програма

наявних ресурсів. На базі Освітнього

майбутнє — початок роботи другого

менторства, в рамках якої молодий

центру проводяться унікальні для

конференц-залу та більш насичена

співробітник отримує допомогу та

України курси. Наприклад, в квітні

програма тренінгів.

підтримку досвідченого працівника

відбувся

де
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діяльність

прагне надавати відмінний сервіс

цього

ГРН
інвестицій
у навчальні заходи

праці

співробітників.

відвідування міжнародних
тренінгів та форумів

1,9 млн

успішна

організації залежить від ефективної

ГОДИН
навчальних заходів

329

та

КОМПЕТЕНЦІЇ ЇЇ
ПРАЦІВНИКІВ

своїм

фаховим

департаментів

лекторами,

вдосконалюють
вміння.

досвідом

і

свої

Частиною

навчального

процесу

та

форматі,

що

і

сертифікований

тренінг
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Компанія чи людина
не існує окремо від
суспільства, а своєю
діяльністю формує
соціум навколо себе.
Ми не чекаємо на
позитивні зміни, а
пришвидшуємо їх,
беручи активну участь
і підтримуючи важливі
для нас проекти.
На нашу думку,
соціальні ініціативи,
які сприяють розвитку
громадянського
суспільства, є тими
цеглинками, з яких
буде збудовано
успішну та сучасну
країну.

СУП

СПІЛКА
УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМЦІВ

Н А Ш
І
ІНІЦІ
АТИВИ

Україна — це місце, де ми живемо, досягаємо успіху і де будуть щасливо жити наші діти.
СУП було створено у квітні 2016 року

популяризувати

групою

підприємців,

як вид успішної і перспективної

які прагнули сформувати в Україні

діяльності. Для цього вони готові

комфортне

бізнес-середовище

та

ділитися

встановити

цивілізовані

правила

ведення

незалежних

підприємництво

міжнародним
бізнесу

та

досвідом

поширювати

ведення бізнесу. Ідейні лідери та

інноваційні ідеї.

керівники СУП — успішні українські

За рік діяльності представники Спілки

підприємці, що побудували свою

налагодили

справу завдяки наполегливій праці та

організацій:

всупереч зовнішньому тиску. Вони

аграрного

поставили

бізнес-асоціацією,

за

представників

мету

консолідувати

малих, середніх та

співпрацю

з

низкою

Українським

клубом

бізнесу,

Європейською
Американською

торговельною

палатою

великих підприємств, які працюють

Асоціацією

приватних

у різних галузях, в бізнес-асоціацію

України, Всеукраїнською рекламною

задля

захисту

спільних

в

Україні,
клінік

інтересів.

коаліцією, Ukrainian Building Commu-

Засновники СУП бажають докорінно

nity та Конфедерацією будівельників

змінити

України.

імідж

українського

в

суспільстві,

підприємця

В планах СУП — до 2020

року об’єднати більш як 100 тис.
українських підприємців.

ВИШИВАНИЙ
ШЛЯХ

«Вишиваний шлях» —
туристичний маршрут,

Дивись українське — твори своє майбутнє!
Ініціаторами

спосіб життя та активний туризм.
Наприклад,

який, наче орнамент

в

червні

2016

створили

вишиванки, пронизує

від Ужгороду до Харкова, який тривав

«Вишиваний шлях».

усю країну від Ужгорода

екстремали

до Слов’янська.

громадську

Асоціація

організацію

тур

#prostoboso,

пішохідний

На

подолавши

однойменний

2017

рік

заплановано

Всеукраїнський

тур.

В суспільстві, яке трансформується,

розкрити людський потенціал країни.

кіно має не тільки розважальну

Серед основних завдань проекту —

можливості

залучення до кіновиробництва нових

важливу

авторів та молодих кінематографістів,

Цю подорож довжиною у 2,080 км

функцію.

за 100 днів. За 2 роки дії проекту його

здійснять четверо відомих українських

доносити

проекту,

учасники зібрали велику базу об’єктів

мандрівників.

інформацію широкому колу глядачів,

здатних

поєднання

інфраструктури, що зустрічаються на

найцікавіші та маловідомі екскурсійні

воно

твори на актуальні теми. Свіжі та

регіонів,

Шляху: готелів, хостелів, садиб, місць

місця

способом

полягає у презентації культурного

харчувань та культурних пам’яток.

автентичними

і туристичного потенціалу України,

Більш того, вони провели успішну

культурної

покращенні її міжнародного іміджу.

краудфандингову

Організатори

також

прагнуть популяризувати здоровий

окрім

мета

цього

символічного

представників

різних

ініціативи

Вони

України,

відвідають

подорожуватимуть

Завдяки
соціально

може

бути

ведення

ефективним
політичних

та

запропонувати

глядачам

цікаві ідеї, які резонують з викликами

місцями

культурних дискусій. Проект «Дивись

сучасності,

Розділити

українське — твори своє майбутнє!»

стимулом

з ними враження можна буде на

був започаткований для того, щоб

українське та сприятимуть розвитку

платформі «Спільнокошт» (Big Idea)

YouTube-каналі

надихнути вітчизняний кінематограф

суспільного діалогу про майбутнє.

для розробки веб-сайту проекту та

мережах проекту.

кампанію

на

селами

спадщини.
та

«Сприяння

розвитку

українське!».

Вишиваний шлях босоніж приблизно

Головна

розробниками

кінематографа в Україні — дивись

18 днів. А вже в липні 2 мандрівникирозпочали

та

проекту є компанія «Вавілон» та

року

відбувся Всеукраїнський велопробіг
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СВОЄ КІНО

у

і

соціальних

жити

за

новими

цінностями

стануть
для

найкращим

глядачів

обирати

Проект втілюють у декілька етапів. З
листопада 2016 року по лютий 2017го проходив конкурс кіносценаріїв
«Своє кіно». Із представлених робіт
— а їх кількість налічувала 501 — журі
обрало 20 для подальшої екранізації.
Вже в листопаді поточного року
організатори планують демонстрацію
перших фільмів у кінотеатрах та на
телеканалах.

і

45

Н А Ш
І
ІНІЦІ

ПІДТРИМКА

BAKER TILLY ANNUAL REPORT 2016

АТИВИ

ДИТЯЧИХ
СОЦІАЛЬНО-БЛАГОДІЙНИХ
Ми підтримуємо низку благодійних

сімей та зменшення відмов від дітей

проектів.

у пологових будниках.

Організація

«Надія

й

Мета проекту — сформувати
платформу, де провідні представники

ОРГАНІЗАЦІЙ

бізнесу, сучасні українські митці та
численні глядачі зможуть

житло для дітей» (Hope & Homes)
та арт-проект «Маленьке серце з

Ми співпрацюємо з цією установою

мистецтвом» (Small Heart with Art) —

не

серед них.

початком шкільного року даруємо

перший

дітям
Благодійна

організація

«Надія

й

Одна дівчинка, отримавши

рік.

Зазвичай

необхідні

речі.

Гарною

для

перед

навчання

традицією

«ВТІЛЮЮЧИ МІСІЮ.
МИСТЕЦТВО Й
БІЗНЕС».

стали

привітання до Дня дитини та Нового
року. Зокрема, в грудні 2016 року

бажану ляльку плакала, бо

подарунки

не вірила, що це можливо

дім» та центру «Добре вдома», що

насправді — отримати

Ось

подарунок, про який вона

вести концептуальний діалог.

отримали

вихованці

Малого групового будиночку «Мій
проживають у Дніпрі.
як

описують

емоції

дітей

вихователі закладів: «Подарунки діти
обирали самі, то ж коли отримували
бажане, раділи безмежно. Хлопці

мріяла.

показували один одному годинники,
гралися

телефонами,

приміряли

одяг,

як

дівчата

моделі.

Усі

каталися на санках». Бачити дітлахів
щасливими — найкраща нагорода
для нас.

з

мистецтвом»

46

в грудні минулого року в Центрі

полягала

в

креативному

зображенні ідеології кожної компанії-

сучасного

учасниці, а також у розкритті філософії

Організаторами

створення бізнесу, що ґрунтується

Степанов — ідеолог та продюсер

на відповідальності та усвідомленні

заходу, засновник компанії Sicore, СЕО

організацією власної суспільної місії.

консалтингової агенції Stepanov та

У проекті взяли участь 19 компаній,

Олександр Михед — куратор проекту,

серед яких Baker Tilly, «Київстар»,

письменник, літературознавець.

мистецтва
виступили

M17.
Ігор

місію. Отримані у результаті творчого
процесу

намагається

привернути

Неодноразово

були

проведені

увагу до умов їх проживання. На

аукціони з продажу робіт вітчизняних

гроші, які виділила організація, вже

митців,

виручені

кошти

з

відремонтували та утеплили лікарню.

залучаються для забезпечення хворих

Проект

забезпечує

дітей життєво необхідними речами та

з різних куточків України, що живуть

інфікованих

необхідними

ліками. Але це ще не все: “Маленьке

в інтернатах. Таких діток близько 70

медикаментами,

лікарню

сердце з мистецтвом” проводить

тисяч. Всі вони потребують захисту

“Охматдит”

обладнанням.

також просвітницькі акції та заходи

та любові. Тому мета організації —

Серед

кампаній

для привернення уваги до проблеми

сприяння пошуку люблячих сімей

проекту — розпис одного з корпусів

ВІЛ/СНІДу та залучає громадськість

для дітей, реформування дитячих

“Охматдиту” відомими українськими

до

інтернатів,

художниками.

хворобу.

дітей
—

а

найвідоміших

лягли

в

основу

безкоштовного

тестування

бажаючі.

яких

житло для дітей» опікується дітьми

регулярно

роботи

виставки, яку могли відвідати всі

дітям. За допомогою мистецтва

вразливих

проекту

які б уособлювали їх цінності та

(Small

інфікованим та хворим на СНІД

підтримка

Презентація арт-проекту відбулася

мали створити об’єкти мистецтва,

Heart With Art) допомагає ВІЛ-

проект

Головна ідея цього соціального арт-

«Нова Пошта» та Intertop. Учасники

Благодійний проект «Маленьке
серце

АРТПРОЕКТ

на
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GREEN
OFFICE

2 500

В рамках КСВ ми реалізуємо
програму “Зелений офіс”,
і вже досягли в цьому
напрямку значних успіхів.

П Е Р ЕД А Н О
ВІДХОДІВ ПАПЕРУ
НА ПЕРЕРОБКУ
2 500 кг
паперу

ВИРОБЛЕНА
З ВТОРИННОЇ
СИРОВИНИ

700

«Зелений

З А К У П Л Е Н О ТА
П Е Р ЕО БЛ А Д Н А НО
700 LED-ЛАМП

зменшити її негативний вплив на довкілля

Збір та передача на утилізацію
ліцензованим підрядникам відходів
люмінесцентних ламп і батарейок
з офісу компанії.

офіс»

—

це

концепція

управління організацією, що дозволяє
шляхом

максимального

збереження

ресурсів та зменшення кількості відходів.
Та це не всі переваги стратегії. Керівники
компанії,

які

впровадять

даний

стандарт, зможуть створити оптимально
Закупівля паперу, що
вироблений з
вторинної сировини
та/або сертифікований
за системою FSC.

З А К У П Л ЕН О 6 5 0
ШТ. БІОПАКЕТІВ
Д Л Я С М І Т ТЯ

З І Б Р АНО 65 КГ
Б А Т А РЕ Й О К Т А
Е Л Е М Е НТ ІВ ЖИ В ЛЕ ННЯ

ефективність

Збір та передача на утилізацію ліцензованим
підрядникам відходів люмінесцентних ламп та
батарейок, що утворюються в приватних
домогосподарствах співробітників компанії.

810

650
Біопакети для
сміття

65

комфортне

З А К УПЛ Е НО 81 0
О ДИ Н И ЦЬ Т О В АРУ
Використання дружніх до
довкілля (в т.ч. безфосфатних)
мийних/прибиральних засобів.

ВИКОНАНО
Відмова від
використання
одноразового
посуду на
кухні офісу

та

здорове

робоче

середовище, і тим самим підвищити
праці

приносить фінансові та інші вигоди

засобів, закупівля товарів і послуг,

бізнесу при взаємодії на місцевому та

інформування.

міжнародному рівнях.

проводить

Процедура

незалежна

оцінки

яка має відповідну компетенцію.
Це

сертифікацію за програмою «Зелений

достовірність отриманих результатів.

неупередженість

та

офіс». Процес сертифікації передбачає
проведення

оцінки

організацій

відповідності

стандарту

*СОУ

Екологічна

сертифікація

є

підтвердженням

соціальної

«Адміністративні

екологічної

відповідальності

послуги (офіси). Екологічні критерії».

організації

перед

Стандарт

показники,

Крім

наявність

результати

може відкривати доступ для участі в

запровадження системи управління

державних та громадських закупівлях.

відповідно до принципів «Зеленого

Компанія, що дотримується в своїй

ОЕМ.08.036.067

за

якими

встановлює
оцінюються

офісу».

того,

діяльності

стандартів

АТИВИ

організація,

Компанія планує отримати екологічну

гарантує

Н А Ш
І
ІНІЦІ

та

ПОКАЗНИКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ BAKER TILLY СТАНДАРТУ*
Екологічний менеджмент

70
Енергоефективність

80

суспільством.
сертифікату

«Зеленого

Споживання води

70
Збереження тепла

70
Поводження з відходами

80

офісу», підвищує свій імідж в очах
Екологічна сертифікація відбувається

клієнтів, партнерів та потенційних

за такими категоріями: екологічний

інвесторів.

менеджмент,
споживання
тепла,

енергоефективність,
води,

поводження

використання

Автотранспортні засоби

100
Інформаційна політика

збереження
з

відходами,

автотранспортних

80
Товари, вироби та послуги,
що закуповуються

50

співробітників.

Досягти успіху в управлінні організацією
можна, якщо дотримуватись простих
правил: організувати збір використаних
батарейок та макулатури, зменшити
кількість роздруківок, замінити звичайні
лампи на світлодіодні,

встановити

енергозберігаюче офісне обладнання,
відмовитися
посуду
для

від

пластикового

тощо.

Важливим

досягнення

успіху

моментом
є

розвиток

Комп'ютер, який щоночі протягом року не
вимикали, генерує стільки СО2, скільки
може вмістити у себе двоповерховий автобус.
Вимикайте комп'ютер — і відчуєте різницю.

корпоративної культури: співробітники,
які бачать свій особистий внесок в
збереження

довкілля,

стають

більш

відповідальними і в інших своїх діях.
На власному досвіді і досвіді наших
клієнтів

ВСТАНОВЛЕНО
НА ВСІХ КРАНАХ
А Е Р А Т О РИ

Обладнання всіх кранів насадками для
ощадливого використання води.

ми

можемо

довести,

що

соціальна і екологічна відповідальність
не тільки добре впливає на довкілля і
покращує атмосферу в колективі, а ще

* В основі розрахунків —
комп'ютер категорії
енергозбереження "А"
з пласким монітором 1 280
на 1 024 пікселів потужністю
0,107kW у стані роботи.
Вбачається, що комп'ютер
залишається увімкненим, коли
на ньому не працюють —
протягом 14 годин.
Орієнтовний об'єм
двоповерхового автобусу —
102,12 м3.

Старший консультант
зі сталого розвитку
Олександр Баськов
Alexander.Baskov@bakertilly.ua
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НАША

ДЕРЖА
ВА

АНАЛІЗУЄМО

БІЗНЕС
ДЕРЖАВИ

12,5

Участь

Baker Tilly

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МТП
ХЕРСОНСЬКИЙ МТП

у державних
тендерах

кількість
проектів

Минулого року Baker Tilly стала одним з лідерів серед компаній,

МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО
УКРХІМТРАНСАМІАК
ЕНЕРГОРИНОК

ЦЕНТРЕНЕРГО

12

млн
грн

МТП ЮЖНИЙ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МТП
МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ «ЛЬВІВ»
УКРАЇНСЬКЕ
ДУНАЙСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО

2016

що надавали аудиторські послуги великим державним підприємствам.
Щоб досягти успіху в
Взаємодія

державного

приватним

в

Україні

сектору

з

переважно

джерелом замовлень для компаній:

У Baker Tilly принципами співпраці

це

приватних компаній з державою

допомагає

підприємствам

пережити важкі часи. Разом з цим

цікавляться

регулюючих функцій щодо другого.

вирішується

надлишку

нашої компанії, у складі делегації

У розвинених же країнах державно-

дешевого трудового ресурсу. І саме

від Вaker Tilly International, брало

приватне

забезпечує

такі практики потрібно реалізовувати

участь ще у першій зустрічі Public

взаємовигідне

в Україні, вигадувати щось нове чи

Sector Committee, що проходила

краще немає потреби.

в

полягає

у

виконанні

партнерство

рівноправне

та

першим

співробітництво. Під час економічної

проблема

2009

давно:

році

у

керівництво

Вашингтоні.

розбудові держави,
потрібно впроваджувати
найкращі сучасні практики.

тому що усвідомила необхідність аудиторську
такого

кроку

на

той

момент. в

галузі

перевірку,

енергетики,

Співпраця на волонтерських засадах відношення
тривала до кінця 2015 року, потім сектору.

до

На

працюють
інші

мають

інфраструктурного

кінець

року

було

Зробити прорив з

продовжилась на загальних умовах. завершено аудит семи проектів.

нульового рівня легше.

послуг, ми почали розвивати послуги не є нашим пріоритетом: цей сектор

Крім

безпосередньо

аудиторських Однак аудит державних підприємств

в тих сферах, де наші інтереси приносить

кризи саме держава може стати

та

потреби

держави

консультування,

15–20

%

загального

збігаються: прибутку компанії. На нашу думку, у

побудова

систем взаємодії з державними компаніями

Було очевидно: усвідомлення того,

внутрішнього контролю, управління аудитор повинен зберігати незалежну

що

та обліку. Завдяки своїй активній позицію.

Україні

потрібне

державно

Страх

втратити

клієнта

-приватне партнерство — це питання

позиції вже у 2016 році Baker Tilly не повинен стати тим фактором,

часу. В очікуванні потрібного моменту

почала отримувати багато запитів який

ми займалися підготовкою підґрунтя

від держкомпаній, тож керівники важливих рішень. Мати зважений та

та накопичували необхідні знання.

прийняли

Компанія однією з перших в державі

взаємодію з державним сектором в у тому випадку, коли частка доходів

пройшла тренінг щодо застосування

окремий напрямок.

рішення

на

прийняття

виділити об’єктивний погляд можливо тільки
від одного клієнта не перевищує

IPSAS (Міжнародних стандартів обліку
для державного сектору).

впливає

10 %. Ще одним важливим напрямком
Минулого

року

Baker

Tilly

стала розвитку

некомерційного

сектору

одним з лідерів серед компаній, для нас є підтримка благодійних
Після

Революції

між

владою

гідності

діалог

що надавали аудиторські послуги та

волонтерських

організацій.

приватним

великим державним підприємствам. Працювати з такими проектами цікаво

бізнесом вийшов на новий рівень,

Загалом наша компанія виграла 11 і легко, адже їх учасники чітко знають

демонструючи більше відкритості та

тендерів,

прозорості. Baker Tilly запропонувала

систему

державним компаніям свій досвід,

з

експертизу

та

Три державних підприємства, для проектів

аудиту

безкоштовній

на

та

вміння

в

сфері
основі,

питань

які

проводились

Prozorro

та

державних

через свою мету та задачі, розуміють, які

веб-портал кроки необхідно виконувати. Для
закупівель. Baker

Tilly
—

яких фахівці Baker Tilly виконали суспільства

розвиток

соціальних

індикатор

прозорості

та

його

руху

в

правильному напрямку.
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ОЛЕКСАНДР
ПОЧКУН
ЯК Я СТАВ АУДИТОРОМ
Було, як в анекдоті: «Йшов, провалився
під лід, сподобалося, став моржем». У
1994 році побачив оголошення «Молоді
люди, що не уявляють свого життя без
бухгалтерського обліку, запрошуються
на співбесіду». Я вчився у військовому
училищі і ніякого уявлення про
бухгалтерський облік не мав.
Спробував — стало цікаво.
РОБОТИ НЕ ЗАМІНЯТЬ АУДИТОРІВ
Наразі майже усі професії мають туманні
перспективи. Ніхто не знає, як швидко
їхні функції візьмуть на себе роботи.
Однак
деякі
речі
залишаються
незмінними,
наприклад,
потреба
людини в спілкуванні та підтримці.
Власники компаній і топ-менеджери є
живими людьми, для яких консультант
може бути не тільки експертом і
радником із професійних питань, але
й трохи психологом чи навіть другом.
Його завдання — допомогти клієнту
усвідомити наявну проблему та разом
знайти
правильне
рішення.
Тому
життєвий досвід консультанта іноді
набагато важливіший за його знання.
КОГО МИ ЧЕКАЄМО В BAKER TILLY
Чітких
стандартів
немає,
адже
наш колектив сильний саме своїм
різноманіттям. Єдиним критерієм є
відбір: ми цінуємо хороших людей, —
тих, з якими комфортно працювати. Ми
підтримуємо атмосферу максимальної
свободи,
мотивуємо
співробітників
реалізовувати їхні ідеї. Усе, що потрібно
для розвитку, — бажання самої людини
користуватися наданими ресурсами.
ЩО МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ
В НАШІЙ КОМАНДІ
Baker Tilly — це молоді, активні та амбітні
люди, що здатні робити свідомий вибір.
Це не група універсальних солдат, які
заточені під виконання окремих функцій
і якими можна управляти, натискаючи
на кнопки. Це живі, іноді дуже
емоційні люди, кожен із яких потребує
індивідуального підходу . В нашій
команді я найбільше ціную взаємодію:
ми отримуємо відгуки один від одного,
разом навчаємося та прогресуємо.
Для нас це і є показником успіху.
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