
Як організувати бухгалтерію
в допомогу власнику

і забезпечити ризики несплати податків
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Управляюча компанія 
«Західна консалтингова група»

Адвокатське бюро 
«Яновський і партнери»

Бухгалтерська компанія 
"Збережені активи"

Кваліфікаційна компанія 
"Академія професійного 

бухгалтера"

ОЛЕКСІЙ ЯНОВСЬКИЙ

Засновник  групи компаній
zkg.ua

Адвокат, старт власної справи – 1993 рік
Спеціалізація:

Підприємницьке право, податки, право інтелектуальної власності 
Випускник "Школи власників бізнесу" - 2012

Керівник Сектору юридичних та бухгалтерських питань BC- Club
Член Громадської ради при ГУ ДФС у Львівській області

http://www.zkg.ua/


Яких функцій в компанії достатньо щоб власна справа 
почала працювати 

3-и функції
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Які ще функції в компанії повинні бути, 
щоб забезпечувати розвиток і процвітання

4-и додаткові функції
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Міф № 1 
– бухгалтерія, щоб платити податки

Міф № 4 
– бухгалтерія, щоб оплачувати витрати

Міф № 2 
– бухгалтерія, щоб виписувати рахунки

За що платити головному бухгалтеру
Чи можна виміряти результати роботи бухгалтера

Міф № 5 
- бухгалтерія щоб ходити в банк, вести касу

Міф № 3 
– бухгалтерія, щоб рахувати зарплату
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ЄДИНИЙ ВИМІРНИЙ І ОБ'ЄКТИВНИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ БУХГАЛТЕРА 

– ЦЕ ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ КОМПАНІЇ

простими словами
– ВАРТІСТЬ ЗБЕРЕЖЕНОГО МАЙНА  І ГРОШЕЙ
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Для чого насправді потрібна бухгалтерія
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ЧОМУ ДАНІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ Є 

ПЕРВИННИМ ДЖЕРЕЛОМ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ І ЯК ВОНИ ВПЛИВАЮТЬ НА ДОХІД 
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Облікова політика власника
(політика про облік доходів, розподіл видатків, бюджет і фінансове 
планування) 
Оформляється рішенням (наказом), визначається інвестиційна або 
прибуткова модель розвитку (які резерви, фонди, дивіденди)
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Як правильно організувати, облік і звітність

Перинні документи 
(договори, оферти, платіжні документи, банківські виписки, інвойси, 
накази, акти про надані послуги, накладні, акти списання тощо) 
повинні відповідати формальним вимогам і оформлятися розпорядженням 
керівника за "схваленими для компанії зразками"

Звіти для власників з показниками про: 
- Співвідношення: кількість грошей / сума несплачених вчасно 

зобовязань і рахунків (платоспроможність),
- Дохід; Видатки; Вартість активів; Знос обладнання; Резерви; 
- Співвідношення доходу до кількості персоналу (ефективність 

управління)
- Зарплата персоналу (статистика зарплат http://www.work.ua/ua/stat/)
- Податки до сплати 
- Дивіденди і/або роялті

http://www.work.ua/ua/stat/


20% Відповідальність
- Повна матеріальна відповідальність за зобов'язаннями 
(штрафи), альтернатива - обмежена матеріальна 
відповідальність головного бухгалтера в межах 1 місячної 
зарплати - Страхування відповідальності перед клієнтом 
(спроможність відшкодування збитків)

20% Зручність і безперервність сервісу
- Безперервність обслуговування клієнтів (відсутній 
фактор відпусток, лікарняних) - Оперативне реагування на 
договірні звернення від 0 до 30 хвилин. - Прості і 
регулярні показники фінансової звітності для 
управлінських рішень

17% Витрати ресурсів (час, гроші) 
- Немає витрат на організацію робочого місця, придбання
ПЗ - Офіційна виплата винагороди за договором, без 
ризику штрафу за "зарплатний конверт" - (зарплата 
найманого працівника +65% у вигляді податків) - Оплата 
за результат, а не з 8 год. на день.

13% Конфіденційність і безпека даних
- Договір про конфіденційність, який передбачає майнову 
відповідальність за розголошення - Надійний "хмарний" 
сервіс зберігання даних бухгалтерського обліку в 
захищених дата центрах за кордоном

10% Кваліфікація фахівців
- Підтверджена кваліфікація фахівців - САР 
(сертифікований бухгалтер практик) або СІРА 
(сертифікований міжнародний професійний бухгалтер), 
яку можна перевірити в публічному доступі - Фахівці 
різних спеціалізацій, незалежність клієнта від "вузького 
місця" єдиного універсального фахівця в бухгалтерії

5 ключових пріоритетів клієнтів при виборі 
бухгалтерського сервісу



КОНТАКТИ

• web: www.zkg.ua

Телефони:

• +38 (032) 244-40-04 (багатоканальний)

• +38 (050) 317-27-37 МТС

• +38 (067) 673-35-99 Київстар

• Адреса офісу: 

• вул. Дудаєва, буд. 19 офіс 1, м. Львів, 79005

• e-mail: yanovskyo@zkg.ua

• www.facebook.com/yanovskyo

• google.com/+ОлексійЯновськийЗКГ

• Особистий +38 (050) 317-27-37 МТС
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