


ТВОРЧА РЕДАКЦІЯ BAKER TILLY:  Головний редактор Олександр Почкун Alexander.Pochkun@bakertilly.ua | Завідуючий департаменту рецензій та контролю 
Олександр Суворов Alexander.Suvorov@bakertilly.ua | Редактор відділу сталого розвитку Олександр Баськов Alexander.Baskov@bakertilly.ua | Голова відділу 
корпоративної журналістики Катерина Щурко Ekaterina.Shchurko@bakertilly.ua | Керівник відділу фінансового редагування Андрій Ракін Andrey.Rakin@bakertilly.ua | 
Генеральний продюсер податкового консалтингу Тетяна Стретович Tatiana.Stretovych@bakertilly.ua | Креативний директор аутсорсингу Альона Скічко 
Alyona.Skichko@bakertilly.ua | Відділ інтерв’ю Наталія Бондаренко Natalia.Bondarenko@bakertilly.ua | Керівник цеху онлайн- і офлайн-комунікацій Світлана Нежур 
Svetlana.Nezhur@bakertilly.ua | Думка редакції може не співпадати з позицією окремого співробітника хіба що у питаннях літньої відпустки. При обговоренні інших робочих 
моментів ми цінуємо точку зору кожного члена команди | 
Зроблено зі 100%-их корпоративних цінностей Baker Tilly: Відповідальність, Команда, Професіоналізм, Розвиток 
Відділ реклами TopLead toplead.com.ua 
Відгуки, побажання і пропозиції надсилайте, будь ласка, за адресою: facebook.com/bakertillyukraine 
Замовити аудит, оцінку, податковий консалтинг, аутсорсинг й інші сервіси: +380 (44) 284 18 65

The Brief
ПОЧАТОК 
ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ПРОВІДНОЇ 

АУДИТОРСЬКОЇ 
КОМПАНІЇ УКРАЇНИ В 
BAKER TILLY
 
8| Скасоване 
приєднання 
10| Як залишитись без 
$180 млрд за 1 день
13| Новий етап 
для Німеччини: 
Ангела Меркель 
стає наймолодшим 
федеральним канцлером 

The View
ШЛЯХ ДО УСПІХУ: КОМАНДНА 
РОБОТА, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ 
І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

18| IPO «XXI століття» — вихід на 
міжнародний рівень аудиторських 
послуг
20| Божевільна інвестиція — 
30-метровий логотип компанії на даху 
будівлі
24| Перше IPO української компанії на 
Варшавській фондовій біржі
26| Baker Tilly в Україні і Grant 
Thornton Ukraine об’єднались під 
єдиним брендом
32| Премія HR-бренд Україна 2014

The Interview

40| М’яка сила Альони 
Скічко: новий образ 
бухгалтера

Our Time
НАША МЕТА — 
ПЕРЕВЕРШИТИ СЕБЕ

52| Новий департамент — 
«Корпоративні послуги»
54| Celebrate Diversity: 
Євробачення у Києві

Today

НА ОБКЛАДИНЦІ:
Фото: Едуард Шпаков
 для Baker Tilly



Звідки у вас така 
шикарна вілла, 
при такому 
низькому доході?

Це дуже цікава історія. 
Минулого літа я 

рибалив і спіймав 
велику золоту рибку. 

Коли я зняв її з гачка ....

Я чарівна рибка! 
Відпусти мене 

назад в море і я 
подарую тобі таку 
шикарну віллу, яку 
ти тільки можеш 

собі уявити!

Я відпустив її 
в море і отримав 

свою віллу.

Але ви ж 
бачите мою 
віллу, так?

Ви можете якось 
довести 

правдивість цієї 
неймовірної 

історії?

Alumni

Baker
Tilly

Baker Tilly: ми створюємо 
власну історію

Умовні позначення звіту

Працівники
Кількість співробітників

Партнери
Нові учасники товариства

Revenue
Фінансові показники

Кар’єра
На якій посаді співробітник став 

частиною команди

Alumni
Деякі випускники нашої компанії

Офіс
Адреса і площа офісу

Що відбувалося 
в Baker Tilly
Цікаві події і важливі новини

Що відбувалося у світі
Найцікавіші події

Перед вами — вся наша історія. 19 років перемог — великих і маленьких, 19 років 
пошуку нових можливостей. Роки, які зробили нас професіоналами в аудиті та 
консалтингу. Але найголовнішим для нас завжди були співробітники, члени нашої 
команди. І цей річний звіт ми присвятили їм, показуючи, як росли і розвивалися наші 
працівники. А разом з ними і Baker Tilly.

Річні звіти попередніх років



«Я типу як принц 
і я типу як 

вбиваю дракона, 
чого раніше 

ніколи не робив»
Девід Бекхем, футболіст, про свою роль 

у діснеївській рекламі, 2007 р.

«Одного разу адвокат нашої 
сім'ї сказав: "Дві найдорожчі 

речі, які може дозволити 
собі Рокфеллер, — піти в 

політику або розлучитися»
Девід Рокфеллер, банкір, голова дому Рокфеллерів у 2004–2017 роках

11 000 000 
примірників реалізовано в перший день продажу 

книги «Гаррі Поттер і смертельні реліквії», 
7-ї частини саги. 

А найперша історія про Гаррі була видана 
накладом усього в 500 примірників.

65 років
королевою 
Великої Британії 
залишається 
Єлизавета II. 
Це найдовше 
правління 
в історії 
країни.

$600
млн
за 90 днів 

зібрала гра 
Pokemon Go.

115 років
прожили разом черепахи Польді та Бібі 
з австрійського зоопарку Happ, після чого втратили 
одне до одного інтерес і вирішили розлучитися.

144
 хмарочоси 

(висотою понад 200 м) 
побудовано у 2017 році. Це 

більше, ніж у будь-якому 
іншому році в історії.

6 7

The Brief 

1 січня 1999 року 11 країн ЄС перейшли на нову єдину валюту — євро.
Грецька літера епсілон послужила основою для графічного символу євро, в якому простежується зв’язок

з першою літерою слова «Європа». Паралельні лінії символізують стабільність євро.

Олександр Почкун і Гагік Нерсесян 
довго йшли до того, щоб залишити 
роботу і розпочати власний бізнес.  
Це було складне та виважене 
рішення. 

Компанію «IGK Україна Аудит» 
створили Олександр Почкун i 
Гагік Нерсесян разом з іншими 
партнерами. Зареєстрували  її 
29.04.1999 р.

Тоді «IGK Україна Аудит» працювала 
під брендом німецької компанії, яка 
займалася підготовкою кредитних 
рейтингів.

За деякий час більшість 
співзасновників, крім Олександра 
і Гагіка, вийшли з бізнесу. Зараз 
колишні партнери успішно 
розвивають власні компанії. 

Але це станеться трохи згодом. 
А поки що «IGK Україна Аудит» 
невтомно працює, її команда  ще 
не розуміє та не може уявити,  який 
приголомшливий успіх чекає на неї 
та які зміни доведеться пережити. 

Олександр 
Почкун і Гагік 
Нерсесян 
остаточно 
вирішили 
створити 
власний бізнес

РИНОК УКРАЇНСЬКОГО 
АУДИТУ

Відкрили офіс 
«IGK УКРАЇНА АУДИТ»
м. Київ, 
вул. Курнатовського, 22, кв. 13  

ПОЧАТОК ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОВІДНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ УКРАЇНИ В BAKER TILLY  

1999
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працівники
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Економія  –   £1 млн
Британський королівський флот ввів економічне ноу-хау: під час навчань замість пострілів з гармат моряки хором скандували «Бах-бах!». 

Підрахували, що внаслідок подібної економії боєприпасів можна заощадити понад мільйон фунтів стерлінгів на рік. За таке нововведення 

Британський флот був нагороджений Шнобелівською премією.

Компанія від самого початку хотіла працювати з міжнародною мережею. 
Було вирішено приєднатися до Grant Thornton і вже почалися переговори 
з вірменським представництвом, але московський підрозділ дещо випередив 
«IGK Україна Аудит» і першим відкрив філію Grant Thornton в Україні.

20012000
Великі амбіції та доленосне 
рішення Ірини Зінченко
Ірина Зінченко, випускниця Східноукраїнського національного університету, 
приїхала в Київ реалізувати свої плани — влаштуватися у велику міжнародну 
компанію. День за днем   Ірина розсилала резюме, проходила інтерв’ю, але так і не 
отримала жодного відгуку. Вже думаючи про повернення додому, вона погодилася 
на співбесіду в «IGK Україна Аудит», хоча це була лише посада секретаря і в не такій 
великій компанії, як хотілося б. 

Атмосфера і дух компанії, особисте враження від Олександра Почкуна, 
який проводив інтерв’ю, переконали Ірину погодитися на посаду. Так почалася 
столична кар’єра Ірини. На посаді секретаря вона пропрацювала всього два 
місяці. Отримавши пропозицію від венчурного фонду, вона з сумом покидала 
«IGK Україна Аудит». Олександр Васильович, проводжаючи Ірину, сказав, що вони 
ще обов’язково зустрінуться. Так і сталося, але вже через кілька років.

Baker Tilly    
International
Після 13 років роботи на посаді генерального директора 
і президента мережі Стівен Флеш йде у відставку. 
Джефф Барнс, колишній голова EMEA-регіону в мережі, 
призначений новим СЕО і президентом. Штаб-квартира 
мережі переїжджає з Нью-Йорка до Лондона.

Джефф Барнс

І замість серця — AbioCor

Лікарі вперше пересадили штучне серце — апарат AbioCor. 

Пацієнтом став 59-річний Роберт Тулс, який прожив після операції 

ще 151 день. Всього прилад був пересаджений 15 пацієнтам; він 

не призначався для постійного використання, але дозволяв людям, 

яким залишалося жити лічені дні, досить довго чекати донора з 

живим серцем. Одного з пацієнтів навіть відпустили з AbioCor 

додому (заряджати пристрій потрібно було щогодини бездротовим 

методом).

З днем народження, Вікі!

У січні офіційно запущена Вікіпедія. Перша 

стаття з’явилася на сайті 16 січня 2001 року, 

а вже через місяць їх кількість перевищила 

1 000. Протягом першого року існування 

проекту було створено понад 20 000 

енциклопедичних статей — в середньому 

більше 1 500 статей на місяць.

Скасоване приєднання 
«IGK Україна Аудит»

Photo: AbioMed

Photo: Джиммі Уейлс, лідер Вікіпедії

Першим напрямком діяльності 
став підбір персоналу, для його 

розвитку була зареєстрована 
компанія «БГС-ПЕРСОНАЛ».

Ірина Зінченко



9
працівників

18
працівників

Прийшов
Сергій Кесарєв — 
спеціаліст з аудиту

16.12.

Кар’єра

Alumni

Прийшла у компанію 
Тетяна Сидяк — 

наразі  розвиває власний 
бізнес з виготовлення сирів — 

компанію «Сироман»
Прийшла

Олександра Звєрєва — 
офіс-менеджер

Прийшла
Оксана Ковтун — 

консультант відділу аудиту

23.09.

01.11.

Кар’єра

Нова адреса 
м. Київ, 
вул. Тургенєвська, 71, оф. 316  

STOP
SPAM
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Нова адреса та нові учасники
На загальних зборах Товариство ухвалило рішення про зміну складу учасників та 
нове місцезнаходження компанії. Офіційний дім тепер розташований за адресою:  
м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, оф. 316. Площа невелика, всього 12 кв. м, що тільки 
стимулює нас до розвитку. 

Як залишитись без $180 млрд за 1 день

Телекомунікаційний гігант WorldCom, заснований у 1983 році, подав заяву про 

банкрутство — найбільше за всю історію США.

Після недавнього банкрутства енергетичної компанії Enron пильної уваги 

інвесторів удостоїлися всі клієнти аудиторської фірми Arthur Andersen, клієнтом якої 

була Enron.

В результаті нове керівництво WorldCom зізналося, що дані про прибуток 

в 2001 році та першому кварталі 2002 року були завищені на $3,9 млрд. Уже наступного 

дня котирування акцій WorldCom впало до 9 центів за штуку, після чого керівництво 

NASDAQ було змушене зупинити торги.

Капіталізація компанії на момент закриття торгів 25 червня 2002 року впала 

порівняно з історичним максимумом ($180 млрд) на 99% — до $2,7 млрд.

20032002
Baker Tilly 
International
Мережа змінює свою назву на Baker Tilly 
International і налічує 100 незалежних 
фірм-членів. В цьому ж році стартувала 
міжнародна програма навчальних 
відряджень для співробітників.

Американець 
Стів Фоссетт 
завершив 
першу в світі 
навколосвітню 
подорож на 
повітряній кулі.

До складу учасників Товариства прийнято Гагіка Нерсесяна та Олександра 
Коновченка.

Гагік Нерсесян
Кличко VC Льюїс

Віталій Кличко зустрівся з Ленноксом 

Льюїсом для боротьби за титул чемпіона 

світу за версіями WBC і IBO в Лос-

Анджелесі. Після шостого раунду рефері 

вирішує припинити бій — за порадою 

лікаря, який вирішив, що Кличко не в змозі 

продовжувати змагання. Віталію було 

зараховано поразку технічним нокаутом.

Як з’ясувалося пізніше, на момент 

зупинки бою Віталій вигравав на всіх трьох 

суддівських записках з рахунком 58:56.

Спам за £5 000

У країнах ЄС за розсилку спаму введено 

кримінальну відповідальність. Відповідно 

до закону, спамом вважаються рекламні 

повідомлення, відправлені адресатові за 

допомогою електронної пошти, SMS, ICQ та 

інших засобів зв’язку без його чіткої згоди. 

Компанії, що продовжують порушувати 

закон, ризикують отримати величезні 

штрафи (до £5 000) і навіть судові позови 

з боку приватних осіб, які втомилися від 

нескінченних потоків електронного сміття.

Photo: telegraph.co.uk

Нові послуги : 
 У березні прийнято рішення про 

відкриття нового напрямку та 
створення дочірнього підприємства 
з надання консалтингових послуг. 

Директором призначено Олександра 
Койнова.



2005

Прийшов
Олександр Суворов — 

асистент аудитора

 Сергій Кесарєв — 
став начальником 

департаменту аудиту

Прийшов
Володимир Мукомела — 

асистент аудитора

19.10.

01.11.

05.12.

Кар’єра

40
працівників

Alumni

В компанію прийшли: 
Марта Моонен —

наразі директор з персоналу 
в СКМ, 

Ярослав Рудик — 
наразі керівник департаменту 
з підготовки звітності групи 

компаній Ovostar Union
Нова адреса 
м. Київ, 
вул. Тургенєвська, 71, оф. 210 

23
працівники
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Перстень на мільярд

«Володар перснів: Повернення короля» зібрав у світовому прокаті $1,1 млрд і став 

другим фільмом в історії після «Титаніка», якому підкорився мільярдний рубіж 

касових зборів. Третя частина саги, знята Пітером Джексоном, також стала єдиною 

картиною в жанрі фентезі, що отримала «Оскар» в номінації «Кращий фільм року». 

Але це не єдиний  його «Оскар» — він отримав ще 10 і став третім фільмом в історії, 

що завоював 11 нагород. Раніше цей рекорд належав стрічкам «Бен-Гур» і «Титанік».

Початок ери 
соцмереж

4 лютого — дата заснування 

Facebook, найбільшої на сьогодні 

соцмережі у світі. Її створили Марк 

Цукерберг і його сусіди по кімнаті — 

Едуардо Саверін, Дастін Московіц 

і Кріс Хьюз — під час навчання в 

Гарвардському університеті.

Перша на посаді

Ангела Меркель обрана канцлером 

Німеччини. Вона стала першою жінкою-

канцлером в історії країни. І встановила 

ще кілька рекордів: наймолодший (у віці 

51 року) федеральний канцлер за всю 

історію ФРН; перший представник нових 

федеральних земель на цій посаді та 

перший канцлер з природничо-науковою 

освітою.

14 липня 2005 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма IGK УКРАЇНА АУДИТ» та Baker Tilly International Limited укладено договір 
про приєднання до мережі Baker Tilly International. Таким чином компанія набула 
статусу незалежного члена Baker Tilly International. 

На той час у Baker Tilly International працювали більш ніж 20 тисяч людей. 
Українське представництво компанії налічувало близько 40 працівників, серед 
яких були й Катерина Щурко та Альона Скічко. Дві однокурсниці з КНЕУ вирішили 
приєднатись до компанії в пошуках першого серйозного досвіду роботи.

На момент переходу в 
Baker Tilly пані Щурко працювала 
синхронним перекладачем, добре 
володіла англійською і тому була 
залучена до перших IPO-проектів як 
помічник аудитора.

2005 рік для компанії був 
дійсно знаковим, адже саме тоді 
розпочалась її сучасна історія та 

відбувалося формування команди, що перетворила невелику аудиторську фірму 
на одного з найвпливовіших гравців українського аудиторського ринку.

2004
Впевнений старт та великі амбіції     Мільйонери з 

Google
В цьому році Google вийшов на IPO. Це 
стало справжнім подарунком для багатьох 
співробітників компанії — близько 1 000 
з них в результаті стали мільйонерами. 
Однією з таких щасливчиків стала 
масажистка, яка працювала в компанії в 
1999 році.

Реалізовано перший спільний проект 
з Baker Tilly UK — аудит компанії 
‹‹Укрпродукт››. Представники Baker Tilly UK 
залишилися задоволеними спільною 
роботою. В результаті IPO ‹‹Укрпродукт›› 
залучила 6 млн фунтів стерлінгів.

Вангарі Маатаї — матір 
африканських лісів

Вперше в історії Нобелівську премію миру 

отримала жителька Африки, кенійський еколог 

Вангарі Маатаї — засновниця та активна учасниця 

«Руху зеленого поясу». За 25 років учасники руху 

посадили понад 20 млн дерев у Кенії та сусідніх 

регіонах.

6 000 000 
фунтів стерлінгів

≈

11 000 000 
доларів 

IPO ‹‹Укрпродукту››

Спочатку сайт призначався тільки для студентів Гарвардського університету, 

але ідея виявилася настільки вдалою, що згодом його зробили доступним для всіх 

користувачів Інтернету.

Photo: Wikipedia
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Виїзний тренінг, 
м. Ворзель

It’s Official
Компанія реєструється у РСАОВ (Public Company Accounting Oversight Board) — 
некомерційній організації, метою якої є спостереження за звітністю відкритих 
акціонерних компаній.

The View
ШЛЯХ ДО УСПІХУ: КОМАНДНА РОБОТА, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

З 2007 року на 
аудиторському 
ринку України 
з’явилося нове 
ім’я — 
Baker Tilly 
Ukraine.

НОВА СТОРІНКА 
В ІСТОРІЇ

Після проходження у 2005-му 
році контролю якості в Baker 
Tilly International компанія АФ 
«IGK Україна Аудит» провела 
серйозну роботу для переходу на 
новий якісний рівень, щоб гідно 
представляти мережу.

Національний та міжнародний 
досвід, відповідність усім 
стандартам і нормам надання 
послуг високої якості стали 
відмінною базою для подальшого 
успішного розвитку компанії.

Від аудитора до 
партнера

У лютому партнером 
компанії став 
Сергій Кесарєв. Це 
перший з партнерів, 
який починав 
свою кар’єру 
безпосередньо в 
компанії, на посаді 
аудитора, і завдяки 
своїм зусиллям 
досяг цього 
почесного звання й 
статусу.

2006

36,4 кв. м

278,6 кв. м

12 кв. м 161,5 кв. м

Привіт, Плутоне!
NASA запустили автоматичну 

міжпланетну станцію New 

Horizons для вивчення Плутона 

і його супутника Харона. 

Станція залишила Землю з 

найбільшою з усіх космічних 

апаратів швидкістю. У момент 

вимкнення двигунів вона 

становила 16,26 км/с.

Космічний апарат 

буде вивчати об’єкти системи 

Плутона: складати карти, 

вивчати породи і атмосферу.

 Олександра Звєрєва
директор Донецької філії

2007

Photo: Steve Gribben

Прийшов
Олександр Прус — 

інженер-програміст

Василь Притюпа — 
асистент аудитора

Прийшли в компанію: 
Анна Коваленко — 

наразі керівник у «Логопласт 
Україна – Росія»,

  Сергій Думущі — 
виріс у компанії до позиції 
менеджера департаменту 

аудиту,
Станіслав Подруцький — 

менеджер департаменту аудиту,
Станіслав Яковлєв — 

виріс у компанії до позиції 
менеджера департаменту 

аудиту,
Світлана Омельченко — 

аудитор, 
наразі CFO в Agromino,

Олександр Скрипник — 
директор департаменту 

адміністрування
Марія Чміленко —

провідний фахівець з 
аутсорсингу бухгалтерських 

послуг
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Національні IPO

Прийшов 

Сергій Мішарін —
аудитор

Прийшла 

Вікторія Шевчук —
аудитор

Прийшла 

Ірина Кулешова —
головний бухгалтер, наразі 

Quality Control Manager on Tax 
Issues, Baker Tilly Accounting 

Services

Прийшла 

Юлія Гуменюк —
адміністратор офісу

Прийшов 
Віталій Гавриш —
провідний аудитор

Прийшла 

Наталія Бондаренко —
фахівець з реклами

  Повернулася до компанії 
Ірина Зінченко —

керівником департаменту маркетингу 
та PR 

Цього року в компанію прийшли:
Марина Леждей — 

наразі керівник IFRS & Reporting 
Department в Industrial Milk Company, 

Святослав Охрименко — 
наразі CFO, COO Групи компаній 

«Optima Farm» 
Олена Дейнеко — 

наразі заступник керівника, 
Department of Accounting and 
Reporting, Agroprosperis LLC,

Юлія Галась —
директор департаменту персоналу,

Юрій Малій —
аудитор, виріс у компанії до посади 
менеджера департаменту аудиту 

донецької філії

Не зважаючи на невеликий досвід (для 
«Укрпродукту» спільно з Baker Tilly 
UK), Baker Tilly було запропоновано 
провести аудит компанії «XXI 
століття», яка планувала IPO. Попри 
всі сумніви й ризики (термін — усього 
3 місяці), рішення було прийнято — 
це означало реальний шанс вийти на 
міжнародний рівень аудиторських 
послуг.

Після цього проекту Baker Tilly  
надійшли пропозиції провести аудит 
для Aisi Realty Public Limited, Kernel 
Holding S. А., Landkom International та 
KDD Group N. 

Перший iPhone

На конференції Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско Стів Джобс представив нове 

творіння компанії Apple — iPhone. Розробка проходила у цілковитій секретності протягом 

Photo: Carl Berkeley

12 листопада 
створено Донецьку філію. 
Її місцезнаходження: 
вул. Челюскінців, буд. 157а

двох років. Інженери, що 

працювали над різними 

частинами продукту, не мали 

можливості спілкуватися 

один з одним. Щоб купити 

новинку, люди шикувалися 

біля магазинів у черги за 

кілька днів до офіційного 

старту продажів.

Уолт Моссберг, 

оглядач The Wall Street 

Journal: «Незважаючи на 

деякі недоліки, iPhone 

врешті-решт є красивим та 

інноваційним кишеньковим 

комп’ютером».



Прийшла
Тетяна Бойчук — 

бухгалтер,
наразі менеджер з персоналу 

в Baker Tilly Accounting Services                                  

Прийшла
Ася Саакян — 

молодший аудитор

15.07.

11.08.
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Україна стала 152-м повноправним членом Світової організації торгівлі (СОТ). Цей крок 

веде до зменшення тарифних і нетарифних обмежень на доступ українських товарів на 

товарні ринки країн-членів СОТ, до набуття офіційного статусу переговорного процесу зі 

створення зони вільної торгівлі з ЄС.

«На той момент компанія ще не мала такого розширеного 

партнерства, і ця інвестиція могла здатися божевільною 

ідеєю. Але в результаті ми маємо прекрасну локацію 

в одному з центральних районів Києва і вважаємо, що ці 

інвестиції повністю виправдали себе»
Олександр Почкун

«Найбільший інтерес для 

Baker Tilly в Південному 

регіоні представляють 

транспортна галузь, 

 логістика 

і портове господарство, 

а також перспективна 

сільськогосподарська галузь 

і ринок нерухомості»
Олександр Почкун

«Південний регіон України 

має досить високий потенціал 

зростання, 

і найбільш затребуваними 

будуть послуги на ринку 

злиття 

і поглинань, консультаційні 

послуги, пов’язані 

з реструктуризацією бізнесу»
Стівен Слек

Розширення 
географії: Одеса
На початку вересня відбулися загальні 
збори учасників компанії, на яких було 
ухвалено рішення про створення Одеської 
філії Baker Tilly. Вже 20 листопада відбулося 
урочисте відкриття нового представництва 
за адресою: вул. Успенська, буд. 39/1. 
Керівником напряму стає Стівен Слек, який 
має 17-річний досвід роботи в провідних 
аудиторських компаніях.

2008

Цього року прийшли у компанію:  
Назар Бойчук —

наразі CFO у «Нова Пошта 
Інтернешнл»,  

Ярослав Гордійчук —
наразі Head of Finance and 

Economic Devision  в Optima Farm, 
Олександр Кучанський —

наразі CFO в «Еталон»,
Марина Зайковська — 

керівник департаменту 
персоналу,

 Вікторія Прохоренко — 
головний бухгалтер,

  Наталія Лук’яненко —
асистент,  залишила компанію на 

посаді старшого аудитора, 
наразі заступник керівника IFRS 

& Reporting Department, Industrial 
Milk Company

Влітку 2008 року відбувся переїзд 
київського офісу за новою адресою. 
Новий офіс зайняв цілий поверх 
у бізнес-центрі загальною площею 
майже 1 000 кв. м.

З переїздом до нової оселі 
керівництво ухвалило рішення про те, 
що компанія залишиться тут надовго, 
й одним із результатів цього рішення 
став 30-метровий логотип компанії 
на даху будівлі. Для створення цієї 
складної конструкції було докладено 
чимало зусиль: проект і розробка, 
узгодження в міських інстанціях і 
$50 000 на виробництво. Але результат 
того вартий, адже це не просто лого на 
даху, а заява компанії про впевненість у 
завтрашньому дні.

Відкриття офісу в Одесі

Інвестиції 
в майбутнє

Викинули у сміття 
$2,8 млн

При транспортуванні з Музею Девіса 

зникла картина Фернана Леже «Мати 

і дитина». Найімовірніше, працівники 

музею, куди картина була відправлена для 

демонстрації на виставці, забули дістати її з 

коробки. І в результаті шедевр утилізували 

разом з іншим сміттям. Страхова компанія 

виплатила музею компенсацію, точна сума 

якої не розголошується, але в середньому 

одна робота Леже на той момент 

оцінювалася приблизно в $2,8 млн.
Photo: arthive.com



B I

G
4

Alumni

  Цього року в компанію 
прийшла 

Ірина Чернова — 
директор департаменту 

послуг злиття та поглинання

The View The View
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Baker Tilly 
International
У травні 2009 року Джим Кастеллано змінив 
Гері Вулфа на посаді Голови Міжнародної ради 
директорів  мережі.

У цьому ж місяці розпочалося 
впровадження програми розвитку лідерських 
якостей Leaders in Collaboration від Chicago Booth 
School of Business.

Точка відліку: зміна пріоритетів, початок 
етапу сталого розвитку

Формула «4+1»

Огляд наявних ресурсів виявив, що 
за показниками діяльності компанії 
та рівнем підготовки фахівців Baker 
Tilly не поступається українським 
представництвам «Великої четвірки». Це 

поставило перед керівництвом компанії амбітну, але цілком досяжну мету: набути 
в очах клієнтів статусу експерта, рівноцінного членам Big4. Завдяки такому 
позиціонуванню з’явилася формула «4+1» і почалася робота над збільшенням 
впізнаваності бренду Baker Tilly серед українських та іноземних замовників.

Прийшла
Лілія Бойчук — 

провідний фахівець з 
аутсорсингу бухгалтерських 
послуг, наразі менеджер із 

зовнішньоекономічної діяльності 
в  Baker Tilly Accounting Services

Альона Скічко 
стала виконавчим директором 
напряму аутсорсингових послуг

Прийшла 
Світлана Нежур — 
адміністратор офісу

13.01.

19.03.

5
партнерів

38 524 133
revenue

199
працівників

07.12.

Знай наших!
У грудні 2009-го співробітник 
компанії Олена Рубан однією 
з перших в Україні отримує 
членство британського 
Королівського інституту 
сертифікованих фахівців 
з нерухомості RICS.

Укріплення південних 
рубежів

1 вересня директором Одеської 
філії, що вже рік успішно 

функціонує і якісно обслуговує 
потреби південного регіону, 

призначено Любов Рощину, яка 
раніше обіймала посаду керівника 

департаменту супроводу 
транзакцій компанії Baker Tilly.

Новий президент, «Східне партнерство» і газовий дефіцит

Офіційний вступ на посаду нового 

Президента США Барака Хусейна Обами.

У Празі пройшов саміт Європейського 

Cоюзу, що дав старт програмі «Східне 

партнерство» за участю України.

Після провалу переговорів між 

«Нафтогазом» і «Газпромом» Росія 

припинила поставки газу в Україну.

Кар’єра

Джим Кастеллано

2009 рік, коли весь світ потерпав від наслідків економічної кризи, для Baker Tilly 
став переломним. Це був єдиний рік в історії компанії без прибутку: ситуація 
потребувала радикального перегляду цілей та ревізії ресурсів з урахуванням 
нових викликів. Була проведена перша стратегічна сесія, результатом якої став 
сформований довгостроковий план розвитку.

2009
19.03

переєстрація 
з «БГС-ПЕРСОНАЛ» на «БЕЙКЕР ТІЛЛІ 
УКРАЇНА БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ»
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Перший Одеський міжнародний 
кінофестиваль

Влітку в Одесі відбулася одна з найочікуваніших кіноподій року — 

Перший одеський міжнародний кінофестиваль. Обширна програма 

складалася з 70-ти фільмів, які проглянули 40 тисяч глядачів.

Однією з головних подій фестивалю став спеціальний показ 

відреставрованої копії картини Сергія Ейзенштейна «Броненосець 

«Потьомкін». Показ відбувався під відкритим небом на знаменитих 

одеських Потьомкінських сходах, під музичний супровід 

симфонічного оркестру.

Перше IPO української компанії на 
NewConnect Варшавської фондової 
біржі
Відбулась подія, яка показала, що західний ринок капіталу відкритий не тільки 
для великих компаній, але і для середнього бізнесу. На майданчику NewConnect 
Варшавської фондової біржі вперше були розміщені акції української компанії 
Agroliga Group. Загальні витрати компанії для виходу на Варшавську фондову 
біржу становили близько €135 тис., а залучені кошти — €1 млн. Аудитором 
виступила компанія Baker Tilly.

Також в цьому році Baker Tilly провела аудит для компаній Avangardco 
Investments Public Limited і Sadovaya Group. Baker Tilly успішно пройшла 

акредитацію ACCA 
і підтвердила статус Trainee 

Development Gold. Це офіційне 
визнання того, що компанія 

відповідає високим стандартам 
в галузі навчання і підтримує 

співробітників 
у професійному розвитку. 

2010

51 872 802
revenue

210
працівників

Вище хмар
У Дубаї, ОАЕ, відкрився найвищий у світі хмарочос «Бурдж-

Дубай», який має 163 поверхи. Його висота — 828 метрів. 

180-метровий шпиль будівлі також став найдовшим у світі. 

У хмарочосі розташовані апартаменти, офіси, ресторани, 

готель і навіть обсерваторія.

Чемпіонат світу з футболу
Цього року фінал Чемпіонату світу з футболу вперше відбувся 

на африканському континенті — спортсменів і вболівальників 

приймала ПАР. У відбірковому турнірі брали участь 204 з 208 

збірних, що входять до ФІФА, завдяки чому цей Чемпіонат став 

найбільшою спортивною подією за кількістю країн-учасниць, 

повторивши досягнення пекінської Олімпіади. У фінал вийшли 

команди Іспанії та Нідерландів, де іспанці виграли з рахунком 1:0 

і стали першою європейською командою, що виграла Чемпіонат 

світу за межами Європи

Photo: www.fifa.com

Королева потрапила в мережу

Королева Єлизавета II приєдналася до Facebook. Її не можна 

зафрендити або зробити пост на її стіні, зате можна лайкнути 

сторінку і дізнаватися свіжі новини з Палацу. За перші кілька тижнів 

це зробили 280 тис. осіб. Якраз в цей час королева опублікувала 

повідомлення про заручини принца Вільяма і Кейт Міддлтон, кілька 

своїх фотографій в капелюшках і розклад своєї поїздки в Оман. 

Навряд чи цим займається сама Королева, але цікаво уявляти собі, 

що це правда.

Photo: Odessa International Film Festival (OIFF)
https://oiff.com.ua/old/photo.ru.html



Прийшла
Ірина Панфілова — 

аудитор, консультант 
з податків та зборів, наразі 
менеджер департаменту 

податків та права

Олена Рубан 
стала старшим експертом з 

оцінки

Прийшла
Катерина Сотнікова — 

аудитор

Прийшла
Леся Бердник — 

аудитор

Прийшов
Андрій Ракін — 

головний бухгалтер

14.06.

21.02.

11.04.

08.08.

12.07.

Кар’єра

Alumni

Alumni

  Цього року в компанію 
прийшов 

Дмитро Драгун — 
директор департаменту 

супроводу транзакцій

Мирослав Катона —
прийшов асистентом, залишив 

компанію на позиції менеджера 
департаменту аудиту,
 Роман Пранничук —

наразі Managing Partner в Audit 
firm International Standart,
Олександр Коваль —
наразі режисер, актор, 

засновник театру,
Олександр Богун —

наразі заступник керівника 
департаменту внутршнього 

аудиту в  КМДА,
Ганна Міклашевич —
прийшла бухгалтером, 
залишила компанію на 
позиції менеджера із 

зовнішньоекономічної 
діяльності 
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Baker Tilly і Grant Thornton Ukraine 
об’єднались під єдиним брендом
Наприкінці року відбулася ще одна важлива подія для компанії: у листопаді  
Baker Tilly в Україні і Grant Thornton Ukraine оголосили про об’єднання під брендом  
Baker Tilly. Це перше в Україні об’єднання компаній, що представляють всесвітньо 

відомі великі міжнародні аудиторські мережі. Ця подія суттєво посилює 
аудиторський ринок у країні, дає нові альтернативи вибору для українських і 
міжнародних компаній.

Об’єднана компанія консолідує кращі практики, накопичений досвід 
і персонал, а також досвід в обслуговуванні українських компаній, що залучають 
зовнішнє фінансування.

Реформування бізнес-
процесів 
Після призначення керівником фінансової служби Андрія 
Ракіна почалася масштабна трансформація систем обліку 
та контролю бізнес-процесів. Вперше було встановлено 
цільовий прибуток компанії, що потягло за собою побудову 
нових систем звітності, модифікацію принципів формування 
бюджетів та використання коштів. Такі різкі зміни не завжди 
знаходили розуміння керівництва компанії, адже жорсткий 
контроль витрат стримував втілення новаторських ідей. 
Однак досить швидко проявився позитивний ефект реформ, 
розпочавши етап сталого розвитку компанії з чітким 
напрямом руху і зрозумілими цілями.

5
партнерів

57 656 000
revenue

188
працівників

2011

Розширення оцінної 
діяльності
У зв’язку з переходом на міжнародні стандарти у 
відділі аудиту з’явилася потреба у фахівці з оцінки, 
й ним стає Олена Рубан. За роки роботи в компанії 
Олена змогла розвинути й трансформувати свої 
аудиторські навички і стати фахівцем з оцінки. 
Основне завдання на цьому етапі — перевірка 
звітності зовнішніх оцінювачів.

Серед 
масштабних 
проектів 
2011 року — 
проведення 
аудиту для 
трьох компаній: 
Industrial Milk 
Company S.A., 
Ovostar Union, 
Coal Energy S.A.

Андрій Ракін

У серпні Донецька філія переїхала 
та відчинила свої двері за адресою: 
проспект Миру, буд. 17, офіс 104 Новий партнер

Компанія зростає й разом з цим збільшується 
кількість партнерів. У цьому році Оксану Ковтун 
призначено на посаду партнера.

Оксана Ковтун



ЄВРО–2012

1.
Кубок Чемпіонів 

зроблено 
з чистого срібла, 
він важить 8 кг 

і оцінюється 
в €20 000.

2.
На чемпіонат 

Європи прибули 
368 футболістів, 

які 
представляють 

136 клубів 
з 24 чемпіонатів.

3.
Єтро Віллемс 

з Нідерландів — 
наймолодший 

гравець 
чемпіонату. 
Йому всього 

18 років.

4.
Найбільший 

стадіон турніру — 
київський НСК 

«Олімпійський». 
Він прийняв фінал 

чемпіонату 
і розмістив на 
своїх трибунах 

70 000 глядачів.

5.
Команда Іспанії 
стала першою 

в історії, яка 
виграла два 
чемпіонати 

Європи підряд.

5 ФАКТІВ ПРО 

Прийшов
Олександр Шульга — 

партнер

Прийшла
Тетяна Стретович — 

менеджер департаменту 
аудиту

Прийшла
Альона Лев — 

помічник бухгалтера,
наразі Менеджер із 

зовнішньоекономічної 
діяльності

04.01.

17.01.

04.09.

Кар’єра

7
партнерів

64 067 000 
revenue

193
працівники
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Чергові 
призначення
Відбулися деякі зміни у Товаристві: до 
складу його учасників було прийнято 
Олександра Шульгу. Також нове 
призначення чекало на Одеську філію 
компанії: з 11 січня за виконання 
обов’язків директора взявся Олександр 
Кучанський.

Олександр Шульга

2012

У жовтні мережа 
Baker Tilly 
International 
святкує 
свій 25-річний 
ювілей 
на міжнародній 
конференції 
у Пекіні, Китай

Alumni

 Прийшов у компанію
Роман Козир — 

молодший аудитор,
виріс у компанії до позиції 

менеджера з аудиту, а наразі 
працює керівником відділу 

корпоративної звітності в N-iX  

Gangnam Style
Суперхіт цього року — трек південнокорейського репера PSY 

Gangnam Style. Він розмістив свій кліп на YouTube 15 липня і змусив 

весь світ підспівувати “оп, оп” і танцювати в стилі ґанґнам. До кінця 

року відеоролик став рекордсменом за кількістю переглядів — 

803 761 000.



Сергій Мішарін 
став менеджером департаменту 

аудиту

Вікторія Шевчук 
стала менеджером департаменту 

аудиту

Наталія Бондаренко 
стала директором департаменту 

персоналу

Прийшла 
Ірина Третяк — 

виконуюча обов’язки технічного 
директора з питань контролю якості 

та фінансового обліку в Baker Tilly 
Accounting Services

Прийшла 
Наталія Дрищ — 

бухгалтер, наразі менеджер із 
зовнішньоекономічної діяльності в 

Baker Tilly Accounting Services

02.01.

02.01.

02.01.

25.06.

03.06.

Кар’єра

7
партнерів

72 200 000 
revenue

229
працівників
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Потрапили в десятку

На початку 2013 року сукупний дохід компаній членів мережі досягає 
$3,4 млрд. За цим показником Baker Tilly International посідає 8-ме місце 
в міжнародному рейтингу мереж, що надають бухгалтерські та консультаційні 
послуги. Загалом мережа Baker Tilly International налічує 25 600 співробітників, 
що працюють у 156 компаніях у 131 країні світу.

2013
Перегляд пріоритетів  
Репутацію компанії формують позитивні відгуки клієнтів, що задоволені її професіоналізмом. З 
огляду на це важливо, щоб усі співробітники підтримували цінності та цілі компанії, прагнули 
розширювати свої горизонти та отримували задоволення від роботи. Саме тому керівництво 
Baker Tilly визначило розвиток персоналу в 2013-му році пріоритетним напрямом. Компанія 
відкрила освітній центр, і працівники отримали можливість навчатися на робочому місці, 
користуючись допомогою наставника, вивчати іноземні мови та відвідувати внутрішні тренінги.

Baker Tilly підвищила 
свій статус в АССА. 
З 17 грудня компанія 
офіційно відповідає 
вищому стандарту 
Асоціації — 
Trainee Development 
Platinum.

документи, передані Сноуденом у The Washington Post 

і The Guardian, опубліковані 6 червня. Це була інформація 

про стеження урядових організацій США за інтернет-

користувачами.

Великий брат стежить за тобою
На початку червня в США вибухнув скандал, пов’язаний з викриттям 

колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена. Перші 



8
партнерів

74 200 000 
revenue

214
працівників

РОКІВ
15
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2014

Олександра Звєрєва 
стала партнером компанії

Юлія Гуменюк 
стала менеджером департаменту 

аудиту

17.11.

02.01.

Кар’єра

Початок програми стажування для студентів
Навчати працівників з нуля ефективніше, ніж перевчати: молоді люди без досвіду роботи зі старту отримують знання, 
потрібні для виконання конкретних завдань. До того ж вони значно гнучкіші у сприйнятті корпоративної культури 
компанії. Тому в 2014 році Baker Tilly запустила програму стажування для студентів останніх курсів вузів. Найкращі з них 
отримали можливість залишитися в компанії у статусі постійних працівників.

Ми — серед кращих 
роботодавців України
У компанії почала діяти система менторства: адаптуватися 
до нових вимог молодим співробітникам допомагають більш 
досвідчені спеціалісти. Такий підхід став можливим завдяки 
ініціативі керівника департаменту HR Наталії Бондаренко 
та на той час менеджера з аудиту Володимира Мукомели. 
Досягнення Наталії у формуванні корпоративних цінностей 
та їх впровадженні всередині компанії були визнані на 
всеукраїнському рівні. Її проект «Більше, ніж бізнес» посів 
друге місце на конкурсі «Премія HR-бренд Україна 2014».

Зміни в менеджменті компанії

З 1 вересня керівником податкової практики Baker Tilly стає Тетяна Стретович. 
На момент призначення Тетяна має за плечима 15 років роботи у сфері 
корпоративного та міжнародного оподаткування, структурування бізнесу та 
податкового Due Diligence.

Лідер року
Нова програма заохочення найуспішніших співробітників компанії стала логічним продовженням 
турботи про високий рівень професіоналізму та розвиток  кожного працівника. На базі 
корпоративних цінностей була розроблена програма Smile, яка передбачає визнання та 
заохочення тих співробітників, які отримали найбільшу кількість відзнак-смайлів від своїх 
колег протягом року.

З початком тимчасової окупації окремих районів Донецької 
області керівництвом компанії було ухвалено рішення про 
закриття донецького офісу. Співробітники були переведені 

до київського офісу компанії.





2015

Світлана Нежур 
стала начальником 
відділу маркетингу 
і зовнішніх зв’язків

Прийшов
Андрій Трембач — 

юрист-консультант

Прийшов
Олександр Баськов — 

експерт з екології

Прийшов
Олександр Лукша — 

провідний аудитор

Тетяна Стретович 
стала директором 

Baker Tilly Consulting

02.01.

23.02.

24.02.

26.10.

09.11.

Кар’єра

8
партнерів

105 600 000 
revenue

199
працівників

46
Фінансові
послуги

43
Сільське
господарство

108
Сервісні 
компанії

12
Транспорт

8
Будівництво

12
Торгівля

19
Промисловість

46
Фінансові
послуги

43
Сільське
господарство

108
Сервісні 
компанії

12
Транспорт

8
Будівництво

12
Торгівля

19
Промисловість
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Клієнти Baker Tilly в Україні

Рекорд швидкості

Головна місія Central Japan 

Railway — забезпечити до 

2027 року трасу Токіо–Нагоя 

поліпшеними поїздами на 

магнітних подушках і скоротити 

час перебування пасажирів у 

дорозі з 1,5 години до 40 хвилин. 

Проект розвивається останні 40 

років.

Вклавши у проект 

$77 млрд, японська компанія 

Central Japan Railway вже змогла 

створити потяг, що розвинув 

на експериментальній трасі 

швидкість 590 км/год за рекордні 

19 секунд.

100 годин відео  

завантажується  

щохвилини  

на YouTube

Нова послуга компанії в 
аграрній сфері
Приблизно 40% клієнтів Baker Tilly є представниками агропромислового 
комплексу, бурхливий розвиток якого супроводжується появою специфічних 
проблем. Щоб уникнути їх або мінімізувати негативні наслідки, агробізнес 
потребує порад досвідчених спеціалістів. Тому в 2015  році Baker Tilly включає 
у свій портфель послугу консультаційної підтримки підприємств й інвесторів 
аграрної сфери. Керівником напряму призначено Сергія Сизоненка, який має 
багаторічний управлінський досвід на керівних посадах провідних агрокомпаній.

Участь у соціальних 
ініціативах

Baker Tilly підтримала арт-проект «Маленьке серце з 
мистецтвом». Його мета — привернути увагу до ВІЛ-інфікованих 
і хворих на СНІД дітей, які проходять лікування у головній 
дитячій лікарні Києва «Охматдит», та покращити умови їхнього 
перебування. На зібрані кошти заплановано реконструкцію одного 
з корпусів лікарні, стіни якого розпишуть українські художники.

Ще однією ініціативою, в якій взяла участь компанія, стала підтримка проведення дослідження осінньої міграції 
хижих птахів на Словечансько-Овруцькому кряжі, що в Житомирській області. Ця місцевість має унікальний ландшафт, там 
проживають такі рідкісні види, як польовий лунь та малий підорлик. Загалом за 5 днів спостережень помічено 119 хижих 
птахів восьми видів.

Потужний ривок уперед

Мережа демонструє стрімке зростання — найбільше від 
початку кризи у 2008-му році. Загальна кількість членів 
мережі зросла до 165 компаній, представлених у 141 країні, 
а їхній сукупний дохід збільшився на 7% і становить 
$3,8 млрд.

Photo: NASA



Володимир Мукомела 
став партнером компанії

Ася Саакян 
стала менеджером 

департаменту аудиту

Олена Рубан 
стала керівником 

департаменту оцінки

Олександр Прус 
став директором 

департаменту 
інформаційних технологій

04.01.

04.01.

19.05.

03.10.

Кар’єра

7
партнерів

109 900 000 
revenue

206
працівників

2016

Тед Веркаде
Василь Притюпа  

став менеджером 
депатаменту аудиту
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СУП — бізнес по-новому
Український бізнес почав об’єднуватися в рамках нової 
спілки — СУП (Спілка українських підприємців). Основним 
своїм завданням члени об’єднання бачать формування 
сприятливого бізнес-середовища, захист інвесторів та 
популяризацію інновацій серед представників малого, 
середнього та великого бізнесу України.

Одним з ініціаторів створення і згодом членом Ради  
директорів став Олександр Почкун, засновник та керуючий 
партнер Baker Tilly.

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

Вимоги, яким має відповідати переможець цієї категорії: підтвердження 
успішного виконання стратегій прибуткового зростання і розвитку протягом 
останніх 12 місяців, а також значні досягнення в ключових стратегічних 
напрямках діяльності. Крім того, мережа повинна мати статус авторитетного 
бренду у галузі своєї професійної діяльності й забезпечувати постійний високий 
рівень якості надання послуг.

Оновлення менеджменту і нова 
послуга
Наказом від 1-го квітня директором Одеської філії призначено Сергія Горобця.
Цього ж року зі складу Товариства вийшов Олександр Коновченко. 
 
Baker Tilly Consulting отримала Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності й наразі 
реалізує всі проекти з оцінки.

Зміна суб’єкта, що надає послуги з оцінки
До травня 2016 року послуги з проведення оцінки надавали співробітники ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК», яке входило до 
групи Baker Tilly. Та на загальних зборах, що відбулися 26 квітня, учасники Товариства ухвалили рішення відкликати згоду 
на використання бренду Baker Tilly Товариством «Бейкер Тіллі Україна ЕК». На даний момент ця компанія не має жодного 
стосунку до групи Baker Tilly в Україні.

Завершення епохи 
Джеффа Барнса
30 червня 2016 року з посади СЕО та президента 

Baker Tilly International йде Джефф Барнс. За 16 
років під його керівництвом мережа збільшила 
сукупний дохід з $900 млн до $3,8 млрд. А 
кількість країн, у яких оперують компанії-члени 
мережі, зросла з 59 до 141.

Наступником Джеффа Барнса стане Тед 
Веркаде — голова представництва мережі в 
Європі, на Близькому Сході і Африці, керівник 
проектів Baker Tilly International, а також 
керуючий директор Baker Tilly Berk. Лідерські 

якості, стратегічне мислення, а також націленість на сприяння глобальному 
зростанню бізнесу і розвиток послуг, що надаються мережею, зробили Теда 
Веркаде ідеальним кандидатом на пост керівника компанії.

«Вишиваний Шлях» — справжня 
українська пригода
Baker Tilly стала генеральним партнером нового проекту, який покликаний 
розкрити культурний і туристичний потенціал України.

Понад 2 тис. кілометрів, сотні історичних пам’яток та незабутні враження — 
все це про «Вишиваний Шлях», туристичний маршрут, прокладений через всю 
країну: він починається в Ужгороді й закінчується в Харкові.

У червні 2016 року відбувся перший Всеукраїнський велопробіг за цим маршрутом, який тривав 18 днів. А вже в липні 
два мандрівники-екстремали розпочали пішохідний тур #prostoboso — вони подолали «Вишиваний Шлях» за 100 днів босоніж!

Оскар для Лео

Відомий американський актор 

Леонардо ді Капріо, що п’ять 

разів висувався на «Оскар», 

нарешті отримав золоту 

статуетку. Довгоочікуваний 

приз йому принесла головна 

роль у фільмі «Легенда Г’ю 

Гласса» (The Revenant).

Велика Британія вирішила вийти з ЄС

У Великій Британії відбувся референдум про вихід країни з ЄС — 

Brexit. Результат голосування здивував багатьох. З незначною 

перевагою, 52% проти 48%, британський народ обрав вихід країни 

з Європейського Союзу.

Photo: mid-day.com



М’ЯКА СИЛА
Альона Скічко створила 

департамент аутсорсингу, 
а з ним і новий образ 

бухгалтера



«Як віддалено управляти департаментом під час декретної 
відпустки та зберегти глузд», — ймовірний бестселер від 
Альони Скічко, який вона б із легкістю могла написати, 
опираючись на власний досвід. Хоча під час її декрету справи 
департаменту йдуть добре, після повноцінного повернення 

Альони починається 
справжній зліт: 
незважаючи на 
передкризову осінь 
2008-го, вона зі своєю 
командою виконує 
один проект за 
іншим. Baker Tilly 
наче не помічає 

загального спаду в економіці — клієнти співпрацюють 
з департаментом аутсорсингових послуг  ще більш тісно з 
допомогою команди Альони. За спогадами Альони, тоді все 
розвивалось неймовірно стрімко, наче снігова лавина. У цей 
час департамент аутсорсингу зростає мало не вдвічі щороку, 

що не залишається без уваги партнерів компанії, як зауважує 
Олександр Почкун: «Без Альони компанія зростає на 50%, 
а з нею — на всі 100%». За п’ять років ці слова знову знайдуть 
своє підтвердження. 

Для чергового часового рекорду між діловою зустріччю 
та пологами Альоні не вистачило зовсім трохи — повідомлення 
«Маш, їдь на зустріч без мене. Я, здається, народжую», вона 
надіслала ввечері з пологового будинку, де народжувала 
другу доньку — Єсенію. Озираючись назад, Альона зауважує, 
що діти навчили її цінувати й організовувати свій час і 
зрозуміти міру своєї відповідальності. 

Двотижнева декретна перерва знову пішла на користь 
як Альоні, так і компанії. Набравшись сил після короткої 
паузи, Альона завзято стає до роботи — у департаменті 
відкривається кілька нових практик, серед яких практика 
кадрового обліку та виплати зарплати, практика обліку 
за МСФЗ для нерезидентів, а також практика допомоги 
українським компаніям із виходу на міжнародні ринки та 
іноземних — на український.

Увага! Руш!

Без Альони 
компанія зростає 
на 50%, а з нею — 

на всі 100%

The Interview The Interview

42 43

Десять хвилин, щоб приєднатися до компанії як секретар. 
Місяць, щоб стати асистентом партнера. Дев’ять місяців — 
і вона вже голова напряму. Такого швидкого прогресу не 
могла передбачити жодна людина в кабінеті, де проходила 
співбесіду студентка 5-го курсу КНЕУ Альона Скічко.  
6-го червня 2005 року, за годину після співбесіди, вона вже 
впевнено сиділа за робочим місцем і входила в курс справ. 
Проте звикати до нього Альоні не довелося — керівництво 
вирішило не обмежувати її потенціал посадою секретаря, 
тому вже у липні вона стала асистентом партнера. 
Протягом усієї осені та зими вона щоденно маневрувала у 
нескінченному потоці перекладів, презентацій та зустрічей, 
на яких була надійною підтримкою Олександра Почкуна. 

Важко знайти людину з кращою багатозадачністю, 
ніж студент останніх курсів вишу. Альона повністю 
підтверджувала це правило і виводила його на новий рівень — 

паралельно з роботою помічника вона вела комунікації за 
проектом, список контактів якого становив дві сторінки А4. 
Як то кажуть, що нас не вбиває — робить нас сильнішими, 
і з кожним листом клієнта Альона все краще розуміла його 
потреби, непомітно для себе увійшовши в роль менеджера 
проектів. Проте для менеджменту компанії така старанність 
та стресостійкість не лишаються непоміченими, і на початку 
весни Альона отримує пропозицію створити та очолити 
новий для Baker Tilly напрям — аутсорсинг. 

Привітна та енергійна дівчина, що вчилася 
синхронному перекладу в економічному виші, підробляючи 
трейдингом на Нью-Йоркській фондовій біржі, сприймала 
не як виклик це завдання — розвивати новий для компанії 
напрям аутсорсингу. Для неї це був як початок чергової 
захопливої подорожі.

Права рука

Я вирушила у мандрівку з чіткою 
місією — змінити сприйняття 
бухгалтера в Україні з грубої та 
невдоволеної тітки на привабливу, 
усміхнену, розумну і доброзичливу 
дівчину.

“

Літо 2007-го виявилося спекотним не лише для мешканців 
України, а й для її економіки — міжнародні компанії 
активно заходили на український ринок, відкриваючи тут 
свої представництва, і кожна з них потребувала в цьому 
допомоги. Відчуття ринку не підвело партнерів — послуга 
аутсорсингу має значний попит, і цей напрям у Baker Tilly 
поступово розширюється. Нові клієнти мають нові потреби, 
тому в департаменті вирішують не обмежуватися самою 
лише бухгалтерією і розробляють нові послуги. Завдяки 
цьому іноземні компанії при вході на ринок України можуть 
повністю довіритися Baker Tilly і не потребують численних 
підрядників. 

Щоб впоратися зі збільшеною кількістю проектів, 
Альона створює власну команду з добрих і розуміючих 
професіоналів — саме ці риси в своїх співробітниках вона 
вважає ключовими для втілення місії департаменту. «Хороша 
людина — це не професія, проте людські якості для мене не 
менш важливі за професійні. Добру та совісну людину можна 
довчити робочим навичкам, а навпаки — далеко не завжди», — 
пояснює свої принципи в наборі персоналу Альона. Її іншою 
принциповою позицією було надання рівних можливостей 

всім — Альона, не боячись можливих декретів та лікарняних 
для догляду за дитиною, впевнено брала на роботу жінок, а 
особливо мам. 

Врешті-решт вона і сама вирішує стати мамою. «А 
хто робитиме проект?» — здивовано запитав один з учасників 
переговорів наприкінці зустрічі, побачивши живіт Альони, 
яка щойно підвелася. «Ми», — спокійно, наче не розуміючи 
підстав для питання, відповіла вона. За тиждень в її житті 
з’явиться Аня.

Вгору!



10 років 
департаменту 
аутсорсингу 

в цікавих 
цифрах
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Працівники 
відділу подали 

20 000 
звітів

Співробітники 
організували 

200  свят
для своїх дітей

Доньки Альони 
отримали 
70 медалей 
з художньої 
гімнастики

Співробітники 
принесли і з’їли
342 іменинних 
торти 
і
768 святкових 
піц 

Ми це зробили!
Департамент аутсорсингу Baker Tilly був оповитий 
атмосферою радості, усмішок і жартів — команда Альони 
Скічко дружно святкувала день народження старшого 
бухгалтера Олі Гагаріної. Святковий настрій панував 
у всьому офісі Baker Tilly, а на іменинницю сипалося безліч 

добрих слів у десятках привітань, в тому числі і від клієнтів. 
Одне з них особливо запам’яталося всьому департаменту: 
«Олю, вітаю Вас із днем народження! Бажаю Вам щастя, 
наснаги і дякую, що змінили моє сприйняття бухгалтера». 
Місія виконана. 



Володимир прийшов у компанію в 2005 році на позицію помічника аудитора 
під керівництвом Сергія Кесарєва та Олександри Звєрєвої. Пропрацювавши 
2 роки і піднявшись до аудитора другого рівня, він вирішує змінити напрям 
діяльності й залишає компанію. Але амбіції та ініціативність згодом знову 
привели його у Baker Tilly — але вже на позицію начальника департаменту 
аудиту. А ще через 5 років Володимир стає партнером.

Пройдений шлях дозволив Володимиру втілити у компанії найкращі практики, 
адже він бачив можливості для вдосконалення та мав необхідний досвід. За 
його участі були вдосконалені важливі бізнес-процеси, що пришвидшило 
розвиток компанії. Володимир завжди підтримує та продовжує брати участь 
в інноваційних проектах Baker Tilly.
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Tax Mapp — всі податки у вашому смартфоні
Baker Tilly International запустила новий мобільний додаток Tax Mapp, який надає інформацію, 
доступну прямо з вашого смартфона.

З Tax Mapp від Baker Tilly ви зможете: 
• дізнатись про останні новини податкового законодавства з щотижневих статей від 

International Tax Review та TP Week;
• отримати зручний доступ до комплексних податкових довідників, що охоплюють 150 країн;
• отримати ще більш досконалий сервіс, зберегти час — свій та ваших клієнтів.

Our Time
НАША МЕТА — ПЕРЕВЕРШИТИ СЕБЕ

Додаток безкоштовний і доступний для пристроїв Android і IOS.



Леся Бердник 
стала менеджером 

департаменту аудиту

Катерина Щурко 
стала директором 

департаменту корпоративних 
послуг

Тетяна Смірнова 
стала менеджером 

департаменту аудиту

Олександр Лукша 
став менеджером 

департаменту аудиту

03.01.

01.09.

01.11.

01.11.

Кар’єра

8
партнерів

259
працівників

Мета одна: не просто 
дати орієнтири, а навчити 
вчорашніх школярів 
бути самостійними і 
підготовленими до життя

$1 100

$700

$900

$1 100$2 700

$2 850

$4 000

$4 600

$4 200$3 000

$3 800

$7 600

$14 900

$18 800

06.01
Новий рекорд вартості 
за останні три роки

25.03
Відмова американської Комісії з цінних паперів 
та бірж в реєстрації біткоїн-ETF 
(Exchange Traded Fund — відкритий інвестиційний фонд)

13.06
Ефіру не вистачило лише 5%, 
щоб побити капіталізацію біткоїна

04.09
Уряд Китаю повністю заборонив 
залучення інвестиційних коштів методом ICO

16.09
Адміністрації китайських бірж зустрілися з китайським 
керівництвом і з'ясували, що відбулося непорозуміння. 
Китай зовсім не мав наміру закрити біржі, а хотів лише 
заборонити обмін криптовалют на юань

12.01
Перевірки Народним банком Китаю

найбільших криптовалютних бірж

01.04
В Японії набрав чинності закон,
що прирівняв усі криптовалюти

 до звичайних грошей
 та легалізував їх обіг

07.08
Поділ на дві валюти —

  оновлений BTC і зовсім
 новий BCH (Bitcoin Cash)

11.09
Уряд Китаю заявив про намір

 закрити на своїй території
 криптовалютні біржі,

 серед яких — найбільші в світі
 OKCoin і Huobi

08.11
Розробники та ряд інших ключових гравців

 скасували хардфорк біткоїна (зміну протоколу криптовалюти).
 BTC залишився єдиним та незмінним — з розміром блоку 1 MB

10.12
Чиказька біржа опціонів (CBOE)

 ввела ф'ючерс на біткоїни

18.12
Чиказька товарна біржа (CME, найбільша у світі),

 ввела ф'ючерс на біткоїни

15.09
В результаті дій Китаю

 сумарне падіння
 вартості біткоїна за 2 тижні

 становило майже 40%

23.05
Вперше в історії сумарна
 капіталізація альткоїнів

 перевищила капіталізацію
 біткоїнів.

Підписана Нью-Йоркська угода
 про двоетапну реформу BTC:

 у серпні у BTC вводиться 
технологія SegWit, що дозволяє

 проводити безліч транзакцій
 «в обхід» блокчейну валюти,

 а в листопаді розмір блоків
 блокчейну збільшується вдвічі —

 з 1 MB до 2 MB (SegWit2x)

140 000 000 
revenue

Our Time Our Time
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РІК 
БІТКОЇНА

Дорога до успіху
Дітям, що виховуються в інтернаті, складно знайти себе. Їх не вчать тому, 
як бути дорослими, як жити самостійно після закінчення школи. Компанія 
Baker Tilly підтримує проект «Дорога до успіху», що реалізується Благодійним 
фондом журналу «Единственная», 
та ставить своїми завданнями 
адаптацію і підтримку підлітків-
випускників шкіл-інтернатів. 
Програма розбита на кілька етапів 
і містить цілий пакет підпрограм, 
об’єднаних різними ідеями.

Нові послуги для 
клієнтів

Влітку сформований новий 
департамент під керівництвом 
Катерини Щурко — «Корпоративні 
послуги». На початковому етапі тут 
працюють всього два співробітники, але 
задачі вони мають дуже відповідальні: 
робота з міжнародними організаціями, 
розвиток антикорупційного аудиту, 
тренінги з управління ризиками та 
тренінги з антикорупційних політик. 
Наразі у департаменті працює команда 
з 12 співробітників і це- тільки початок.

Нове досягнення 
Катерини Щурко — 
сертифікат ACCA
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Teamwork 
Олена Василенко

Efficiency 
Наталія Крутоус

Professionalism 
Альона  Анісімова

Development 
Вікторія Шевчук

Лідер цінностей 
в Одесі 

Євгенія Ключник

Baker Tilly 
Accounting Services 

Альона Донська

Лідер цінностей 
за загальним обсягом 

отриманих смайлів 
Едуард Шпаков

У Києві відбувся 62-й Міжнародний пісенний конкурс 

Євробачення–2017. Україна приймала конкурс вдруге, 

вперше це сталось у 2005 році. 

За основу логотипу дизайнерське агентство взяло 

намисто. За допомогою яскравих кольорів та помітних 

візерунків дизайнери надали традиційній прикрасі 

сучасний вигляд. Кожна намистинка виконана в своєму 

стилі та відображає  головне послання конкурсу цього 

року — Celebrate Diversity («Святкуйте різноманітність»): ми 

унікальні, але всіх нас об’єднує любов до музики.

Вперше в історії конкурс виграла Португалія, 

набравши рекордні 758 балів з піснею Салвадора Собрала 

португальською мовою — Amar pelos dois.

У пошуках «земельної відповіді»
В Українському інституті майбутнього оголосили про старт смарт-арт-
медіапроекту «Земельна відповідь». Мета проекту — прогнозування 
сценаріїв змін в агросекторі України на найближчі 15 років.  Ініціатори 
проекту — компанії, що обслуговують аграрний сектор і зацікавлені 
в його розвитку.

Baker Tilly, виступивши одним із фундаторів проекту, приєдналась 
до прагнень розібратися у міфах та суперечках навколо земельного 
питання, аби знайти нарешті земельну відповідь України.

Кращі з кращих

Згідно з програмою 
Smile, в цьому році за 

підсумками голосування 
найбільше смайлів 

отримав Едуард Шпаков. 
Такий результат сприяв 

створенню нової номінації 
«Лідер цінностей», в якій 

він став переможцем.

Протягом 17–21 грудня 2017 року за підтримки Baker Tilly відбулась 
експедиція Українського центру досліджень хижих птахів до зони 
відчуження Чорнобильської атомної станції. Її метою було проведення 
обліку хижих птахів, які мешкають на території зони відчуження 
в зимовий період. Експедиція дала змогу підрахувати чисельність 
різноманітних птиць, в тому числі червонокнижних. Крім птахів під 
час експедиції реєструвалися також інші звірі, такі як олені, лосі, коні 
Пржевальського та інші.

Орнітологічні дослідження 
в Чорнобилі
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Go Green
Етика бізнесу полягає не тільки у справедливому ставленні до працівників, 
наданні якісних послуг, а й у дбайливому поводженні з навколишнім 
середовищем. І компанія Baker Tilly усвідомлює це та здійснює політику 
Go Green. 

Закуплено папір з маркуванням FSC та 
використовується екодрук для роздаткових 
матеріалів.

Зібрано 2,5 тони використаного паперу на 
переробку.

Зібрано та передано на 
утилізацію 50 кг батарейок.

Все освітлення змінене 
на LED — 100% 
охоплення, замінено 
500 ламп.

Використовуються 
безфосфатні миючі 
засоби — закуплено 
820 одиниць. 

Організовано збір та 
утилізація пластику — 
15 кг.

Проведена робота 
з підрядними 
постачальними 
організаціями —  їх 
перевірили на наявність 
екологічних програм та 
сертифікатів на 
продукцію.

Дивись українське
Проект «Дивись українське — твори своє майбутнє!» 
був створений для того, щоб український кінематограф 
почав жити за новими цінностями, а також для розкриття 
людського потенціалу країни. Серед основних завдань 
проекту — залучити до кіновиробництва нових авторів 
та молодих кінематографістів, здатних запропонувати 
глядачам твори на актуальні теми. Реалізація проекту 
відбувається в декілька етапів. На конкурсі кіносценаріїв 
«СВОЄ КІНО» буде обрано 20 сценаріїв, які потім чекає 
екранізація. А вже в листопаді поточного року організатори 
планують демонстрацію перших фільмів у кінотеатрах та на 
телеканалах.

«Дивись українське — твори своє майбутнє!» 
реалізується на благодійних засадах, коштом та зусиллями 
меценатів, спонсорів, партнерів та ініціаторів проекту. Baker 
TIlly виступила партнером окремих фільмів.

Привіт, ЄС!
Вступив у силу безвізовий режим в’їзду в Євросоюз для 
українців. За перші п’ять днів його дії безвізом успішно 
скористалися 8690 громадян України.

Adidas роздрукував кросівки 

Компанія Adidas створила перше у світі серійне спортивне взуття, надруковане на 3D-принтері — Futurecraft 4D. Це стало 

можливим завдяки унікальній технології, яка розроблена американською компанією Carbon — Continuous Liquid Interface 

Production (CLIP). Таке взуття більш надійне та еластичне. Крім того, самі кросівки можна індивідуально підлаштовувати під 

кожного клієнта.

Photo: www.adidas.com
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Фіналісти 
M&A 
Atlas 

Awards

Happy Friday
Тепер в офісі Baker Tilly кожна 
п’ятниця по-особливому щаслива, 
завдяки новому проекту HappyFriday. 
Щоп’ятниці в Inspiration Café 
проходять майстер-класи, презентації, 
зустрічі з цікавими людьми, перегляди 
фільмів.

Угода з 
Асоціацією 
сертифікованих 
міжнародних 
професійних 
бухгалтерів
Відбулася унікальна подія — Baker 
Tilly підписала угоду з Асоціацією 
сертифікованих міжнародних 
професійних бухгалтерів. Тепер 
співробітники та партнери Baker 
Tilly мають доступ до онлайн-курсів 
і сертифікації від Американського 
інституту сертифікованих бухгалтерів (AICPA).

Така можливість сприятиме зміцненню та просуванню якісної практики бухгалтерського обліку на місцевому рівні, 
і це важливий крок у загальному розвитку професії бухгалтера в Україні. 

Про нові можливості навчання всі бажаючі змогли дізнатися на зустрічі, організованій спільно з представництвом 
CIMA в Україні. Зустріч пройшла у нетрадиційному для бухгалтерської спільноти форматі ранкового коктейлю, де учасники 
ділилися власними думками щодо майбутнього фінансових професій.

Компанія Baker Tilly International стала фіналістом M&A ATLAS 
AWARDS в категорії Outstanding Global M&A Service Providers: 
Transactions (Mid-Small-Cap).
M&A ATLAS AWARDS — це престижна нагорода світового рівня, 
яку щорічно вручають кращим компаніям за видатні успіхи в 
області M&A.
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Education Centre 
проводить тренінги, 

сертифікацію 
та семінари за 

напрямами:

НАССР

Сертифікований тренінг «Звітність у 
сфері сталого розвитку GRI»

AICPA: онлайн-курси

Семінари із застосування МСФЗ

Навчальний курс МСФЗ

Сертифікаційні програми для 
фінансистів: АССА, АССА ДипІФР, 
CIMA «Управління ефективністю», 

САР/СІРА

Семінари з питань оподаткування та 
ведення бізнесу в Україні та інших 

юрисдикціях

Тренінги з розвитку – іноземні мови, 
управління проектами та командами

Завантажуйте 
тут:

Починаючи з грудня 2017 року, відповідно до Закону «Про оцінку 
впливу на довкілля» (ОВД), забороняється розпочинати провадження 
господарської діяльності без проведення оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

ОВД фактично вводить комплексну модель планування 
діяльності, де враховуються не лише економічні, а й екологічні 
та соціальні фактори. Процедура оцінки впливу на довкілля — це 
інструмент, що дозволяє усім зацікавленим сторонам (громаді, владі 
та бізнесу) спільно працювати без негативного впливу на довкілля.

Компанія Baker Tilly вже у січні 2018 року підготувала Звіт про 
оцінку впливу на довкілля для біогазового комплексу згідно з новим 
Законом про ОВД і стала однією з перших компаній, що надають цю 
послугу.

Цикл брошур «Сталий розвиток»
              Сталий розвиток наразі вже не просто термін, а реальність в нашій країні. 
І Baker Tilly, щоб допомогти всім зацікавленим розібратися в європейських 

і українських регулюючих документах, підготувала цикл брошур.
         У першому випуску — «УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ 
РИЗИКАМИ. Євроінтеграційні фактори» — розглянуті:

ЄВРО(ЕКО)ІНТЕГРАЦІЯ: загальний огляд;
ПРОМИСЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ: європейська модель для зменшення 

викидів;
ТОРГІВЛЯ ВИКИДАМИ: Директива 2003/87/ЄС про встановлення схеми 

торгівлі викидами парникових газів;
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: екологічні акценти.

Оцінка впливу на довкілля — 
нова модель планування 
діяльності
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НАШІ КОНТАКТИ:
Центральний офіс
вул. Фізкультури, 28
Київ, 03150
Україна
Тел.: + 380 (44) 284 18 65
Факс: + 380 (44) 284 18 66

BAKER TILLY UKRAINE
ACCOUNTING SERVICES
вул. Є. Коновальця, 36/Д
Київ, 01133
Україна
Тел.: + 380 (44) 237 78 07
Факс: + 380 (44) 237 78 06

Baker Tilly Ukraine LLP is an independent member of 
Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is 
an English company. Baker Tilly International provides no 
professional services to clients. Each member firm is a 
separate and independent legal entity and each describes 
itself as such. Baker Tilly Ukraine LLP is not Baker Tilly 
International’s agent and does not have the authority to 
bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly 
International’s behalf. None of Baker Tilly International, 
Baker Tilly Ukraine LLP, nor any of the other member firms 
of Baker Tilly International has any liability for each other’s 
acts or omissions. The name Baker Tilly and its associated 
logo is used under licence from Baker Tilly International 
Limited.

An independent member of Baker Tilly International

ГЛОБАЛЬНИЙ ОФІС
New Bridge Street House
30-34 New Bridge Street
London, EC4V 6BJ
United Kingdom
T. +44 (0)20 3882 2000
F. +44 (0)20 3725 9890

ПІВДЕННИЙ ОФІС
вул. Успенська, 39/1
Одеса, 65014
Україна
Тел.: + 380 (48) 734 7183
Факс: + 380 (48) 734 7183


