
Назва аудиторської фірми: 
Аудиторська фірма «Респект» у вигляді 
товариства з обмеженою відповідальністю 

Name: 
Audit Firm "Respect" LLC 

Дата реєстрації: 18.03.1994 Registration date: 18.03.1994 

Ідентифікаційний код: 20971605 ID Code: 20971605 

Адреса місцезнаходження: 65026, м. Одеса, 
провулок Маяковського, будинок 1, 
квартира 10 

Registered address: Ukraine, 65026, Odessa, 
Mayakovskogo Lane, Building 1, Apartment 10 

Контактний телефон: 
+38 048 7269759,+38 048 7288216, 
 цілодобовий +38 048 7280004 

Contact phone: 
+38 048 7269759, +38 048 7288216, 
 day and night +38 048 7280004 

Факс +38 048 7286095 Fax +38 048 7286095 

Веб-адреса: www.afr.org.ua Web address: www.afr.org.ua 

Адреса електронної пошти: info@afr.org.ua E-mail: info@afr.org.ua 

Генеральний директор: Швець Олена 
Олександрівна 

General Director: Mrs. SHVETS Olena 

Свідоцтво Аудиторської палати України  про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів: № 0135 від 26.01.2001 
http://apu.com.ua/perelik-af-yaki-
vidpovidayut-kriteriyam-dlya-provedennya-
obov-yazkovogo-auditu2/30-odesa/343-af-
respekt-u-viglyadi-tov 

Certificate of Audit Chamber of Ukraine for inclusion in the 
Register of auditing firms and auditors:  
№0135 of 26.01.2001 
http://apu.com.ua/perelik-af-yaki-vidpovidayut-
kriteriyam-dlya-provedennya-obov-yazkovogo-auditu2/30-
odesa/343-af-respekt-u-viglyadi-tov 

Сертифікат корпоративного партнера ,  
члена   ICFM Україна,реєстраційний №KPM 
002 від 12.08.2013   

Certificate corporate partner, member ICFM Ukraine, Reg. 
№KPM 002from 12.08.2013 

Інститут Сертифікованих Фінансових 
Менеджерів (ICFM),  
http://www.icfm.org.ua/index.php?link=count 
Визнання в світі: 
• ICB була заснована в 1996 році з схвалення Міністерства 
торгівлі і промисловості (нині Департамент інноваційного 
бізнесу та навички) і Британського Реєстру підприємств 
• Його Королівська Високість принц Майкл Кентський, 
патрон  Інституту Сертифікованих Бухгалтерів та Інституту 
сертифікованих фінансових менеджерів 
• ICB офіційно визнаний Міністерством фінансів 
Великобританії і був призначений контролюючим органом у 
Великобританії 
• Член лобістської ініціативної групи в парламенті 
Великобританії Genesis 
• Член Ради з професійним знанням в фінансовому секторі 
• Радник парламентської групи з питань малого та 
середнього бізнесу 
• Офіційно визнаний в Європі 
• Офіційно визнаний в Австралії, австралійської податкової 
служби 
• Офіційно визнаний в Новій Зеландії в якості кваліфікації, 
що дозволяє набрати очки для імміграції 
• Офіційно визнана на Філіпінах, відповідно до Указу 
Президента, ICB іспити включені в національну систему 
кваліфікацій 
• Представлені в найбільш економічно розвинених країнах. 

Партнери: 
Аудиторська фірма «Респект» 
http://www.icfm.org.ua/index.php?link=partn
ers 

Institute of Certified Financial Managers (ICFM) 
http://www.icfmglobal.org 
Recognitionintheworld: 
•ICB was founded in 1996 with the approval of the Ministry of Trade and 
Industry (now called the Department of Business Innovation and Skills) and the 
British Register of Enterprises 
•HisRoyalHighnessPrinceMichaelofKent, 
patronofInstituteofCertifiedBookkeepersandtheInstituteofCertifiedFinancialMan
agers 
•ICB Officiallyrecognizedbythe UK Treasury and 
wasappointedSupervisorybodyinthe UK 
•MemberoftheInitiative lobbying group in the Parliament of Great Britain 
Genesis 
•Member of the Board on professional knowledge in the financial sector 
•Advisor to the Parliamentary Group for Small and Medium Business 
•Officially recognized in Europe 
•Officially recognized in Australia, the Australian Tax Service 
•Officially recognized in New Zealand as a qualification that allows to score 
points for immigration 
•Officially recognized by the Philippines in accordance with the Decree of the 
President, ICB exams are included in the national system of qualifications 
•Presentedinthemosteconomicallydevelopedcountries. 

Partners: 
Audit Firm "Respect" LLC 
http://www.icfm.org.ua/index.php?link=partners 
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