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ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ ЗА 2019 РІК ТОВ «АК «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ»

1. Вступне слово
     управлінського персоналу Компанії

Ми раді представити вашій увазі звіт про прозорість ТОВАРИСТВА

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ

«ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ» (Компанія) за 2019 рік.

Цей звіт підготовлено нами відповідно до вимог Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» та опубліковано на веб-

сторінці Компанії, де він залишатиметься доступним для ознайомлення 

упродовж семи років.

Як провідний гравець на ринку професійних аудиторських послуг в Україні, 

наша Компанія усвідомлює соціальну значимість своєї діяльності.

Сфера наших послуг дуже велика і охоплює аудит, податкову практику, 

аутсорсинг процесів в обліку, юридичні послуги та консультування з питань 

оподаткування та обліку, а також професійне навчання з Міжнародних 

стандартів фінансової звітності за програмою Міжнародної асоціації 

бухгалтерів (Великобританія).

При обслуговуванні клієнтів наші співробітники дотримуються найвищих 

стандартів якості і суворо дотримуються принципів незалежності та 

професійної етики.

В міру ускладнення методів складання фінансової звітності процедури 

проведення аудиту також удосконалюються, щоб відповідати потребам 

клієнтів, підтримувати впевненість інвесторів та інших користувачів звітності 

в достовірності одержуваної інформації.

Ми приділяємо велику увагу підвищенню прозорості своєї діяльності, а також 

питань дотримання ділової етики. Ці напрямки роботи є для нас 

пріоритетними в силу того, що ми усвідомлюємо важливість суспільного 

призначення аудиторської професії.

Ми підтримуємо в Компанії зразкову культуру, основними цінностями якої є 

високий професіоналізм і бездоганну якість обслуговування клієнтів, і 

прагнемо задавати тон на ринку професійних послуг.

Ми будемо і далі незмінно підвищувати якість наших послуг, інвестуючи 

кошти у впровадження новітніх технологій проведення аудиту та розробку 

програм навчання співробітників. Пріоритетність даних напрямків роботи 

також дозволить нам ефективно управляти ризиками.

Ми щиро сподіваємося, що цей звіт дозволить Вам краще зрозуміти діяльність 

нашої Компанії.

З повагою,

Управлінський персонал ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ»
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2. Про нас

Загальна інформація про Компанію

Наша Компанія акредитована при Аудиторській палаті України 
та офіційно працює на ринку з 2016 року. Компанія надає 
аудиторські послуги, а також послуги в області бухгалтерського 
супроводу та фінансового консалтингу.

Згідно установчих документів Компанії, вона має наступні назви за повнотою 

та мовою:

повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ»;

скорочене найменування українською мовою: ТОВ «АК «ПІ.EC.ПІ. АУДИТ»;

повне найменування російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИ.ЭС.ПИ. АУДИТ»;

скорочене найменування російською мовою: ООО «АК «ПИ.ЭС.ПИ. АУДИТ»;

повне найменування англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «AUDIT FIRM «P.S.P. AUDIT»;

скорочене найменування англійською мовою: «AF «P.S.P. AUDIT» LLC.

Компанія внесена до розділів «Суб'єкти аудиторської діяльності», «Суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності» та «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, що становлять 

суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності АПУ 

за №4670.

Актуальний реєстр суб’єктів аудиторської діяльності розміщений на сайті 

Аудиторської палати України .https://www.apu.com.ua

В Компанії працює більше 40 кваліфікованих фахівців

           Наші принципи соціальної відповідальності наведено в Додатку 1.

Більш детальна інформація про Компанію та послуги розміщена на нашому 

інтернет- сайті: https://www.pspaudit.com.ua

професійність по відношенню до нашої роботи

системність в подачі інформації та виконанні завдань

перспективність в довгострокових відносинах з клієнтами

актуальність даних і обізнаність в світових тенденціях

унікальність рішень Ваших завдань

достовірність і надійність інформації

індивідуальний підхід до кожного клієнта

твердість у прийнятті рішень

Місцезнаходження

04116, м. Київ,

Шевченківський район, 

вул. Довнар-Запольського,

буд. 7-А

Код Компанії

у Єдиному

державному реєстрі

підприємств та

організацій України:

40482683,

номер запису

1 074 102 0000 059973 від

16 травня 2016 року.



Індивідуальний підхід. Ми встановлюємо тривалі і перспективні відносини з нашими клієнтами і будуємо 

свою роботу таким чином, щоб специфіка кожного проекту відповідала потребам окремого клієнта.

Стратегія «близькості до клієнта» заснована на пріоритеті особистих відносин, включаючи пряму 

присутність наших фахівців у клієнта. Довіра – основа нашого бізнесу, тому ми приділяємо особливу увагу 

питанням конфіденційності та відданості інтересам наших клієнтів.

Підприємницький підхід. Щодня ми вирішуємо ті ж завдання, що і наші клієнти, тому ми добре розуміємо 

аспекти ведення підприємницької діяльності.

Глобальний рівень. У складі міжнародної мережі MGI Worldwide ми можемо надавати підтримку нашим 

клієнтам інших країнах світу.

Північна
Америка

Європа

Африка

Азия

Австралія

Латинська
Америка

Великобританія
і Ірландія

Близький Схід
і Північна Африка

Компанія є членом міжнародної мережі аудиторських фірм MGI Worldwide, яка є однією з 
найбільш рейтингових міжнародних мереж незалежних аудиторських, податкових, 
бухгалтерських та консалтингових компаній, заснованою в 1947 році, що налічує 645 офісів 
у 99 країнах світу з 10 600 професійними співробітниками.

Всього до мережі входять близько 9000 аудиторських, податкових, бухгалтерських та консалтингових фірм-

членів майже в 100 країнах світу. З повним найменуванням аудиторських фірм, які є членами аудиторської 

мережі, а також держави, в яких вони зареєстровані можна ознайомитися на офіційному сайті мережі за 

посиланням . Всі члени мережі – це окремі  https://www.mgiworld.com/find-a-member/a-z-directory-listing

юридичні особи, але підпорядковуються керуючому органу мережі, що координує діяльність фірм-членів і 

розташований у м. Лондон, Великобританія (Ibex House, 61 Baker Street, Weybridge, KT13 8AH).

Крім централізованого управління членів мережі об'єднують і єдині стандарти аудиту, і методичні матеріали 

щодо їх застосування обов'язкові для всіх членів мережі.

За час діяльності мережа MGI Worldwide накопичила великий досвід надання аудиторських та бухгалтерських 

послуг клієнтам в різних країнах, а також різних секторах економіки. Тому, будучи членом мережі, наша 

компанія отримала можливість використовувати цей міжнародний досвід у своїй діяльності.

Цінності мережі MGI Worldwide, які ми поділяємо:

За результатами діяльності за 2019 рік, за даними спеціалізованого видання Accountancy Age, мережа MGI 

Worldwide входить в ТОП-20 міжнародних аудиторських і бухгалтерських мереж. Чистий дохід, отриманий 

мережею від надання послуг склав 475 мільйонів доларів. З цими та іншими фінансовими даними можна 

ознайомитися на офіційному сайті за посиланням https://www.accountancyage.com/rankings/top-20-

international-networks-2019. Мережа не публікує окремо дані щодо чистого доходу від надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності.

У січні 2020 року MGI Worldwide об'єднався з CPA Associates International Inc. з метою розширення покриття 

мережі у світі за рахунок збільшення її членів і утримання більш високих позицій в рейтингу міжнародних 

мереж.

Детальніша інформація MGI Worldwide розміщена на інтернет-сайті мережі: https://www.mgiworld.com

Інформація про мережу MGI WORLDWIDE

ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ ЗА 2019 РІК ТОВ «АК «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ»
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3. Структура власності
     та корпоративного управління

Компанія діє у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Власниками Компанії є фізичні особи, громадяни України: Сушко 

Дмитро Сергійович та Сушко Олена Валентинівна, які володіють 

частками в статутному капіталі 95% та 5% відповідно.

Згідно вимог ст.5 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» загальний розмір частки засновників 

(учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами та/або аудиторсь-

кими фірмами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 

відсотків. Сушко Дмитро Сергійович є сертифікованим аудитором 

України з 2003 року.

Вищим органом Компанії є загальні збори учасників. Поточне 

керівництво та контроль за операційною діяльністю Компанії 

виконує директор та керівники відповідних департаментів, діяльність 

яких контролюється Ревізійною комісією.

До основних повноважень Загальних зборів належать:

До основних повноважень директора належать:
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визначення основних напрямів діяльності Компанії, затвердження її планів і звітів про їх виконання;

внесення змін до статуту Компанії, зміна розміру статутного капіталу;

виключення та прийняття нових учасників;

створення, реорганізація та ліквідація відділів, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, 

затвердження їх статутів та положень;

визначення умов оплати праці посадових осіб Компанії;

призначення та звільнення директора;

призначення Ревізійної комісії, обрання та звільнення її членів;

прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Компанії;

прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, визначення її 

повноважень, винагороди її членам; затвердження ліквідаційного балансу.

організація роботи Компанії та вирішення поточних питань діяльності Компанії, крім тих що входять до 

виключної компетенції Загальних зборів;

розпорядження майном та коштами Компанії в межах визначених Статутом;

координування взаємовідносин Компанії з державними органами та іншими суб’єктами 

господарювання;

визначення форм, методів та умов необхідних для якісного надання аудиторських послуг;

прийняття па роботу та звільнення з роботи працівників Компанії, визначення їх функціональних 

обов'язків;

Сушко Дмитро Сергійович



розподілення обов’язків між керівниками структурних підрозділів Компанії та визначення їх 

повноважень;

здійснення постійного контролю за якістю роботи працівників та прийняття рішень про застосування до 

них заходів матеріального та морального заохочення.

контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії;

перевірка належного виконання функціональних обов’язків директором Компанії.

До основних повноважень Ревізійної комісії належать:

У взаєминах із Компанією пов’язаними особами, окрім власників, є такі юридичні особи: ТОВ «АК П.С.П. «АУДИТ» 

(код ЄДРПОУ 36412992), ПП «ЕМ ДЖІ АЙ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 23966432), ТОВ «АУТСОРСИНГОВА КОМПАНІЯ 

«ПІ.ЕС.ПІ.АУТСОРСИНГ» (код ЄДРПОУ 32665509), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ПІ.ЕС.ПІ.КОНСАЛТИНГ» (код 

ЄДРПОУ 37819247); ТОВ «ПІ.ЕС.ПІ.ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41361751), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «П.С.П. ПРАВО» (код ЄДРПОУ 42079057).

Обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний 

інтерес, і суб’єктів, що належать до групи 

компаній, материнською компанією яких є 

підприємство, що становить суспільний 

інтерес

Обов’язковий аудит фінансової звітності 

інших юридичних осіб

Дозволені неаудиторські послуги підприєм-

ствам, що становлять суспільний інтерес

Доходи від надання неаудиторських послуг 

іншим юридичним особам

Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким Компанією надавалися послуги з 

обов’язкового аудиту, наведено у Додатку 2.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВ’ЯЗАНИХ ОСІБ

4. Доходи та винагорода

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОХОДИ КОМПАНІЇ

Дані про доходи Компанії за структурою відповідно до вимог 
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність»:

Всього
Компанія за 2019 
отримала

7079,2 тис. грн.
доходів

Дохід,
тис. грн.

Послуга

1 156,0

629,2

502,0

4 792,0

16%

68%

9%

7%



Ключовий партнер з аудиту – це аудитор, який:

Загальна винагорода ключових партнерів враховує цілий ряд факторів, серед яких: якість роботи, досконалість 

в обслуговуванні клієнтів, зростання доходів і прибутковості, лідерство та життя цінностями Компанії.

Винагорода ключових партнерів з виконання завдання з аудиту складається з базової заробітної плати та 

додаткового змінного елементу оплати (бонусів), який встановлюється після завершення роботи по 

конкретному проекту та залежить від прибутковості проекту.

Одним із основних факторів якості наших послуг є пошук та залучення нових кадрів в команду професіоналів, 

що мають навички та фаховий досвід, пристрасть до роботи і мету забезпечити найвищу якість аудиту, а також 

вдосконалення рівня наявних членів команди.

Компанія встановлює політики та процедури, які надають нам обґрунтовану впевненість, що ми маємо 

достатньо персоналу, здібного, компетентного та відданого етичним принципам, який надає змогу Компанії 

виконати завдання у відповідності до вимог професійних стандартів, законодавчих та регуляторних органів і 

дозволяє надати звіти, що відповідають обставинам.

Для досягнення цієї мети Компанія:
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ВІДОМОСТІ ЩОДО ПРИНЦИПІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ

призначений керівником Компанії відповідальним за проведення аудиту фінансової звітності від імені 

аудиторської фірми, у разі аудиту групи - аудитор, призначений аудиторською Компанією відповідальним 

за проведення аудиту консолідованої фінансової звітності групи, та аудитор, призначений 

відповідальним за проведення аудиту фінансової звітності дочірніх підприємств;

підписує аудиторський звіт.

5. Інформація про безперервне навчання
     та розвиток

www.pspaudit.com.ua

вводить в дію та ознайомлює персонал з внутрішніми положеннями та стандартами;

визначає та планує потреби у персоналі всіх рівнів відповідно до поточних та майбутніх замовлень на 

визначений період, а також з урахуванням розвитку;

приймає на роботу персонал, який має навички, що дозволяють йому працювати з достатньою 

компетентністю;

розподіляє роботу між персоналом на підставі рівня технічної підготовки і досвіду, необхідних у 

конкретному проекті, а також рівня необхідного нагляду;

забезпечує проходження персоналом постійного, як внутрішнього, так і зовнішнього професійного 

навчання та підвищення кваліфікації до достатнього рівня для виконання завдань;

періодично проводить аналіз ефективності політики та процедур управління людськими ресурсами;

щомісячно проводить професійні наради з метою обговорення поточних проектів та обміну досвідом 

всіма членами команди;

щоквартально проводить семінари для постійних клієнтів в яких беруть участь і члени команди, як 

доповідачі та слухачі;

двічі на рік проводить навчання з Міжнародних стандартів фінансової звітності в якому беруть участь 

кращі члени команди;

щорічно залучає на практику та навчає кращих студентів профільних навчальних закладів.
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Одним із головних елементів підвищення професійної компетентності персоналу Компанії є постійне 

(безперервне) підвищення професійної кваліфікації. Безперервний професійний розвиток забезпечує 

вдосконалення та підтримку можливості фахівців Компанії компетентно працювати у професійному 

середовищі.

До методів підвищення знань та компетентності, що застосовуються в Компанії, належать:

З метою поліпшення професійних знань і навичок свого персоналу Компанія ініціює та оплачує участь 

персоналу у різноманітних заходах пов’язаних з нашою професійною діяльністю:

Директор Компанії у 2018 році був обраний на з’їзді аудиторів України таємним голосуванням з числа 

висококваліфікованих аудиторів і стажем аудиторської діяльності не менше п’яти років до складу Ради 

Аудиторської палати України, яка є органом управління Аудиторської палати України, яка в свою чергу, здійснює 

професійне самоврядування аудиторської діяльності в Україні.

Заходи, в яких взяли участь співробітники Компанії у 2019 році, з метою поліпшення професійних знань і 

навичок:

Безперервний професійний розвиток надає можливості працівникам Компанії підтримувати свої знання та 

можливості.

З боку керівництва Компанії надається допомога у безперервному професійному розвитку шляхом:

безперервна професійна освіта шляхом підвищення кваліфікації;

досвід роботи;

навчання більш досвідченим персоналом.

створення та постійне поповнення спеціалізованої бібліотеки періодичних видань з питань аудиту, 

бухгалтерського обліку та оподаткування, господарського права, аналізу фінансової звітності, 

фінансового менеджменту;

узагальнення у окремому огляді для працівників актуальної інформації за місяць з питань аудиту, обліку 

та оподаткування, опублікованої в засобах масової інформації та мережі Інтернет;

виписка друкованих та електронних видань з питань аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування, 

кадрового обліку;

забезпечення постійного доступу до необхідних для якісної роботи електронних ресурсів з інформацією 

про чинні нормативні акти, роз’яснення державних органів влади, судові справи, фінансові показники 

суб’єктів господарювання, кінцевих бенефіціарів та пов’язаних осіб суб’єктів господарювання.

семінари, практикуми, конференції, круглі столи, форуми;

діяльність у професійних об’єднаннях та саморегулюючих професійних організаціях на суспільних 

засадах;

надання інтерв’ю, коментарів, написання статей для фахових видань та передач засобів масової 

інформації.

Вебінар «Метод дисконтирования денежных потоков и его применение в бухгалтерском учете»

Тренінг «Програма прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 для 

незалежних аудиторів»

Семінар (АССА) «Як отримувати більше задоволення від роботи»

Навчальний курс «Контроль якості аудиторських послуг»

Навчальний курс «АССА по Международной финансовой отчетности (на русском языке)»

Тренінг «UNICEF Capacity Building Training»

Семінар «Трансфертне ціноутворення та представництва нерезидентів в Україні»

Семінар «Трансфертне ціноутворення»



Тренінг «UNICEF (UNICEF e Tools for auditing companies)»

Семінар (АССА) «МСФЗ (IFRS) 16 Оренда»

Практичний семінар «Звіт з трансфертного ціноутворення 2019: перевірки без штрафів»

Форум «Трансфертне ціноутворення»

Міжнародна конференція «Актуальні питання розвитку аудиту: сучасний підхід до контролю якості»

Семінар (АССА) «Розслідування шахрайства у продажах»

Курс навчання «Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, відповідальних 

працівників аудиторських фірм»

Курс навчання «Навчання МСФЗ за програмою Міжнародної асоціації фахівців у сфері бухгалтерського 

обліку (IAAP, Великобританія), 5 рівень»

Практикум «Трансфертне ціноутворення: практика застосування принципів ТЦУ. Контроль! Штрафи! 

Практика перевірок ДФС!»

Семінар «50 ексклюзивних питань з оподаткування простими словами практиків»

Семінар «Оподаткування в Агросфері»

Семінар «Трансфертне ціноутворення: практика застосування принципів ТЦУ за попередні роки, що 

змінилося у 2018-2019 роках, практика визначення операцій контрольованими, складання звіту та 

документації»

Семінар «Найцікавіші питання в оподаткуванні за 2019 рік та очікувані податкові зміни з 2020 року»

Серія вебінарів з курсу «International Law»

Вебінар «Трансфертне ціноутворення: практика застосування принципів ТЦУ за попередні роки, що 

змінилося у 2018-2019 роках, практика визначення операцій контрольованими, складання звіту та 

документації»

Вебінар «Податкові ризики при укладанні договорів»

Вебінар «Державна служба України з питань праці: нові правила роботи»

Захід «Ранкова кава з експертом MGI PSP AUDIT»

Захід «Податково-юридичні аспекти лізингових операцій в Україні»

Новорічний семінар для постійних клієнтів

Стаття «Розвиток боротьби з корупційними правопорушеннями високопосадовців» спеціально для 

аналітичного видання Юрист & Закон

Стаття «Антикорупційна діяльність: реалії сьогодення» для спеціалізованого видання АгроPRO

Стаття «Як підготувати бізнес до податкової перевірки» для ЛІГА.Блоги

Стаття «Особливості оподаткування операцій з цінними паперами фізичних осіб в Україні» для finance.ua

Стаття «Як підготувати бізнес до податкової перевірки» для Кореспондент

Стаття «Як підготуватися до перевірок ДФС у 2019 році? - погляд експерта» для Дебет-Кредит

Стаття «Як підготуватися до податкової перевірки?» для Бухгалтер 911

10

Заходи пов’язані з професійною діяльністю, які Компанія провела протягом 2019 року:

Компанія виступила партнером урочистого заходу «ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА на ВИСОТІ», який відбувся 12 липня 

2019 року та був організований з нагоди професійного свята — Дня Бухгалтера та Аудитора.

Компанія та її співробітники у 2019 році активно розміщували фахові матеріали, зокрема:

www.pspaudit.com.ua



Коментар «Послужний список. Чи можуть юристи ефективно продавати власні послуги» для журналу 

Український юрист

Стаття «Антикорупційна діяльність: реалії сьогодення. Відповідальність» спеціалізованого видання 

АгроПРО

Стаття «Податок за сільгоспнерухомість. Суд став на бік платника податків» для спеціалізованого видання 

АгроПРО

Стаття «Блокування накладних: причини, наслідки та превентивні заходи» для аналітичного видання 

Юрист & Закон

Стаття «Що варто враховувати у договорах з контрагентами для мінімізації податкових ризиків» для 

аналітичного видання Юрист & Закон

Коментар «"Слуга народу" хоче ввести нульові декларації і обов'язкове декларування для українців. Як це 

буде працювати» для інтернет-журналу AIN.UA

Стаття «Податкові "хованки": що пропонує змінити законодавець під виглядом технічних 

неузгодженостей. Про приховані сюрпризи змін Податкового кодексу» для інтернет видання Mind

Стаття «РРО та зміни, що готують для ФОП» для finance.ua

Стаття «Чи стане Бюро фінансових розслідувань новою податковою міліцією?» для «Економічна правда»

Стаття «Сільськогосподарський кооператив - засновник товариства. Фантазії чи реальність?» для 

спеціалізованого видання АгроПРО

Стаття «Таксономія та подання річної фінансової звітності, підписання аудитором» для ЛІГА.Блоги

Коментар «Валюта і податки. Що змінюється в Україні?» для 5 каналу

Коментар «Авто з європейськими номерами. Громадянська позиція» для ТРК «Глас»

Коментар «Практика заперечень актів податкових перевірок та оскаржень податкових рішень: поради 

аудитора та адвоката» для 5 каналу

Коментар «Сплата єдиного соціального внеску фізичними особами-підприємцями» для 5 каналу

Коментар «Державна фіскальна служба показала список найбільших платників податків» для каналу 

«Україна»

Керівництво Компанії на регулярній основі надавало свої професійні коментарі засобам масової інформації: 

телеканалам, радіостанціям, інтернет-виданням.

Компанія періодично проводить оцінку персоналу, що дозволяє отримувати максимально повну і точну 

інформацію про рівень знань працівників, їх потенціал і розвиток.
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Компанія впроваджує процедури, які надають достатню впевненість, що сама Компанія та, при потребі, інші 

особи, що підпадають під вимоги незалежності (включно з експертами, яких Компанія залучає для у часті у 

виконанні завдання), дотримуються незалежності там, де цього вимагає Кодекс професійної етики.

Політика та процедури Компанії спрямовані на те, щоб визначати й оцінювати обставини і відносини, що 

створюють загрози незалежності, та здійснити заходи, які дадуть змогу усунути ці загрози або зменшити їх до 

прийнятного рівня за допомогою застережних заходів або, якщо це необхідно, шляхом відмови від виконання 

завдання.

Для забезпечення ідентифікації ситуацій та оцінювання їх впливу на рішення щодо продовження співпраці з 

клієнтом, Компанія проводить:

Додатково до передбачених організаційних та адміністративних механізмів для попередження, ідентифікації, 

усунення або управління і розкриття будь-яких ризиків та загроз незалежності, в Компанії діють обмеження 

щодо майбутнього призначення та надання інших послуг. Зокрема, ключовим партнерам з аудиту, посадовим 

особам Компанії, працівникам Компанії та іншим залученим особам, які брали участь у наданні послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, протягом щонайменше одного року, а у разі проведення 

обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, - протягом 

щонайменше двох років після надання відповідних послуг забороняється:

ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ,

ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ОГЛЯДУ ДОТРИМАННЯ

НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОМПАНІЄЮ

6. Cистема контролю якості

збір відповідним персоналом Компанії інформації щодо клієнта з надання впевненості включно з обсягом 

послуг;

надання членам групи з виконання завдання доречної інформації щодо завдання з аудиту для оцінки 

впливу, якщо він є, на вимоги незалежності;

повідомлення персоналом Компанії про обставини та зв'язки, які створюють загрозу незалежності для 

вжиття відповідних заходів;

накопичення і повідомлення доречної інформації відповідному персоналу:

1) обіймати керівні посади в органі управління юридичної особи, якій надавалися послуги з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності;

2) призначатися членом аудиторського комітету юридичної особи, якій надавалися послуги з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, або у разі відсутності такого комітету - членом органу, що 

виконує відповідні функції;

3) призначатися (бути обраним) членом адміністративного або наглядового органу юридичної особи, 

якій надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

— для визначення чи відповідають Компанія та персонал вимогам незалежності;

— для можливості Компанії вести та оновлювати свої записи щодо незалежності;

— для вжиття Компанією відповідних застережних заходів при неприйнятному рівні

     дентифікованих загроз незалежності.



Компанія забезпечує документування в робочих документах по завданню з аудиту всіх суттєвих загроз їх 

незалежності, а також запобіжних заходів, вжитих для зменшення таких загроз.

Керівник Компанії або призначена ним інша відповідальна особа обов’язково перед прийняттям завдання з 

надання впевненості та перед наданням аудиторського звіту здійснює:

За результатами опитування працівників Компанії та співбесіди перед початком проведення аудиту 

відповідальна особа документує висновок з аналізу замовника на предмет виявлення загроз незалежності.

На початку кожного календарного року керівництво Компанії розробляє спеціальний перелік замовників з 

визначенням потенційно можливих загроз незалежності з боку кожного замовника, який доводять до відома 

всім працівникам задіяним в наданні аудиторських послуг під розпис. Формування переліку замовників 

здійснюється з урахуванням ситуацій, що впливають на незалежність аудитора.

По закінченню кожного календарного року усі співробітники Компанії надають звіт про дотримання протягом 

року своєї незалежності.

Керівництво Компанії заохочує персонал повідомляти про усі факти:

Організація роботи Компанії з повідомленнями здійснюється на таких засадах:

Ми гарантуємо, що у разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення професійних 

вимог керівник Компанії вживатиме заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків 

та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.
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огляд обставин, що можуть призвести до виникнення загроз незалежності;

оцінку значущості загроз незалежності та обирає заходи по їх зменшенню або у усуненню;

перед наданням аудиторського звіту складає відповідний документ про здійснення заходів по 

зменшенню загроз незалежності.

знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження особи щодо 

його розгляду;

доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких 

повідомлень має бути зручним; 

довіра: інформування про виконання гарантій захисту тих, хто повідомив інформацію; 

відповідальність: забезпечення керівництвом Компанії роботи з повідомленнями; 

ефективність: реагування на випадки порушення вимог; 

прозорість: інформування про те, як розглядаються їхні повідомлення.

а) нестандартних ситуацій, що мають або можуть мати суттєві наслідки для неупередженості діяльності 

аудиторів та ключових партнерів, які пов’язані з наданням послуг з обов’язкового аудиту 

б) порушення вимог:

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

професіональних стандартів;

внутрішніх документів Компанії щодо контролю якості та організації внутрішнього 

контролю.



ПОЛІТИКИ РОТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ПАРТНЕРІВ З АУДИТУ ТА АУДИТОРІВ ЗАЛУЧЕНИХ

ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ

ЗОВНІШНІ ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
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Ключові партнери з аудиту, відповідальні в Компанії за проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, 

припиняють свою участь в обов’язковому аудиті фінансової звітності підприємства, що становить суспільний 

інтерес, не пізніше ніж через сім років з дати їх призначення. Вони не мають права брати участь у виконанні 

завдання з обов’язкового аудиту цього підприємства протягом наступних трьох років.

Для дотримання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Компанія 

розуміє і забезпечуватиме ротацію ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до виконання 

завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Механізм поступової ротації буде застосовано поетапно 

до конкретних осіб, а не до всієї групи, яка виконує завдання.

Компанія пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг у 2018 році. Свідоцтво 

про відповідність системи контролю якості №0754, видане рішенням Аудиторської палати України від 25 січня 

2018 року за №354/3, чинне до 31 грудня 2023 року.

Компанія вважає однією з найвищих цінностей свою репутацію, як незалежної і компетентної аудиторської 

компанії та орієнтована на формування та підтримку громадської оцінки, думки про якість, достоїнство, що 

забезпечує Компанії позитивний імідж, популярність та успіх на ринку.

Ми прагнемо конкурувати за якістю, інформуючи клієнтів та регуляторів про нашу постійну роботу над 

підвищенням якості аудиту. 

Компанія має внутрішні положення з контролю якості аудиторських послуг, розроблені у відповідності до вимог:

Для забезпечення якості аудиторських послуг керівництво Компанії заохочує і стимулює розвиток внутрішньої 

культури на фірмі, тобто встановлює внутрішнє середовище (середовище контролю).

Внутрішнє середовище (середовище контролю) – це існуючі в аудиторській компанії процеси, операції, 

регламенти, структури та розподіл повноважень щодо їх виконання, правила та принципи управління 

людськими ресурсами тощо, які спрямовані на забезпечення реалізації законодавчо закріплених за 

аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності функцій та завдань з метою досягнення визначеної мети та 

цілей.

Керівництво Компанії несе повну відповідальність за створення корпоративної культури, яка би підтримувала 

систему внутрішнього контролю якості і сприяла реалізації політики і процедур контролю якості.

www.pspaudit.com.ua

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;

Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд 

історичної фінансової інформації, а також інші завдання з надання впевненості, та надають супутні 

послуги»;

Кодексу етики професійних бухгалтерів.



Стимулювання внутрішньої культури Компанії передбачає встановлення політики і процедур щодо:

Система внутрішнього контролю якості сформована Компанією згідно таких принципів:

Організація системи внутрішнього контролю в Компанії відповідає таким принципам:

Ми зобов'язуємося постійно покращувати якість, узгодженість і ефективність наших аудитів.

Директор Компанії або особа, відповідальна за організацію і ефективне функціонування системи контролю 

якості на рівні фірми, виконує періодичний моніторинг внутрішньої системи контролю якості з метою 

підтримання впровадження та підтримання ефективного функціонування такої системи контролю якості, яка 

відповідає чинним вимогам професійних стандартів і сприяє реалізації політики і процедур контролю якості.

Наша внутрішня програма моніторингу внутрішньої системи контролю якості сприяє оцінці того, чи є наша 

система контролю якості розробленою належним чином, ефективно реалізованою, і ефективно працюючою.

В Компанії впроваджені процедури моніторингу та вирішення скарг, отриманих від клієнтів стосовно якості 

нашої роботи.
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оцінки виконаної персоналом роботи, компенсації та стимулювання (включно з системою заохочень) 

персоналу;

розподілу управлінських обов’язків для якісного виконання завдання; 

виділення достатніх ресурсів для розвитку, документування й підтримки політик і процедур системи 

контролю якості фірми.

під час виконання роботи персонал повинен використовувати усі відповідні професійні стандарти, 

нормативні і законодавчі вимоги;

важливі питання повинні бути своєчасно порушені для подальшого розгляду;

повинні мати місце відповідні консультації з питань якості;

природа, час та розміри проведеної роботи мають бути правильно оцінені й адекватні отриманому 

завданню;

зроблені висновки мають відповідати виконаній роботі, бути належно задокументовані і перевірені;

використовуються найвищі рівні конфіденційності щодо інформації, отриманої під час виконання 

службових обов’язків;

цілі аудиторських процедур мають бути досягнуті, а зобов’язання перед клієнтом — виконані.

1) дієвість та ефективність - організація постійного процесу внутрішнього контролю, інтегрованого в 

поточну діяльність Компанії та зрозумілого на всіх рівнях персоналу Компанії;

2) розподіл обов'язків - забезпечення уникнення ситуації, за якої одна особа здійснює повний контроль 

над функцією чи видом діяльності Компанії;

3) усебічність - охоплення всіх видів діяльності Компанії та всіх його підрозділів;

4) своєчасність - створення системи внутрішнього контролю, яка надає можливість отримати інформацію 

про загрозу втрати незалежності та/або недотримання фундаментальних етичних принципів раніше, ніж 

такі втрати будуть понесені;

5) незалежність - відокремлення функції оцінки ефективності системи внутрішнього контролю від функцій 

її організації і здійснення;

6) конфіденційність - недопущення розголошення інформації особам, у яких немає повноваження щодо її 

отримання.
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7. Твердження керуючого партнера про
     ефективність системи внутрішнього контролю
     Компанії

Заява управлінського персоналу Компанії про ефективність системи

внутрішнього контролю

Заходи та процедури, які покладені в основу системи контролю якості Компанії та наведені в цьому звіті мають 

забезпечити достатній ступінь запевнення, що під час виконання завдань з обов'язкового аудиту нашою 

Компанією будуть дотримуватися вимоги чинного законодавства та внутрішніх правил Компанії.

Враховуючи, що аудиту властиві обмеження, система контролю якості не покликана забезпечити абсолютну 

впевненість у відповідності законам та правилам, але вона може допомогти у запобіганні та/або виявленні 

невідповідностей.

Управлінським персоналом були розглянуті:

Взявши всі ці свідчення разом, управлінський персонал Компанії підтверджує достатній рівень гарантії, що в 

Компанії є система контролю якості, яка ефективно експлуатується.

Крім того, управлінський персонал Компанії підтверджує, що моніторинг та оцінку відповідності та 

ефективності системи внутрішнього контролю з метою своєчасного вжиття відповідних заходів для усунення 

будь-яких недоліків було проведено до 31 грудня 2019 року.

політики та процедури система контролю якості, які описано в цьому звіті та впроваджені Компанію; 

висновки з регуляторних перевірок та наступні подальші дії та / або виправні дії, що були прийняті.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська компанія «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ»

Дата оприлюднення: 30 квітня 2020 року

Сушко Дмитро Сергійович
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Соціальна відповідальність

Компанія вкладає в поняття корпоративна соціальна відповідальність:

У рамках освітнього напрямку реалізовано проект спонсорської підтримки талановитій молоді, переможцям та 

кращим учасникам ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту».

Компанія бере участь у наступних програмах:

Ми відкриті для участі у благодійних проектах, які сприяють вирішенню найбільш гострих соціальних проблем.

Принципи «Зеленого офісу»:

реалізація принципів «Зеленого офісу»;

організацію важливих соціальних і освітніх проектів та благодійність;

безкоштовний сервіс неприбутковим організаціям.

Спільна співпраця компанії з Клубом А4, діяльність якого спрямована на практичне втілення концепції 
ЗЕЛЕНОГО ОФІСУ, а саме популяризації переробки і використання відновленого паперу.

Благодійна програма «Друге життя: подвійний добрий вчинок». Мета проекту - пояснити і показати, як 
свідомо слідуючи розумним і практичним принципам економії, можна принести вагому користь і 
природі, і людям. На виручені кошти надається допомога дитячим будинкам.

«СОС Дитячі Містечка України» - одна з найбільших в Україні організацій, яка працює з дітьми, що 
позбавлені батьківської опіки та дітьми під загрозою втрати батьківської опіки.

Збір макулатури та її вторинна переробка

Використання двостороннього друку

Використання енергозберігаючих ламп

Використання сучасної сантехніки, з рішеннями екологічних витрат води

Встановлено «режим очікування» для техніки

Роздільний збір сміття в офісі для відправки на подальшу екологічну утилізацію

Проведення відеоконференцій, які замінюють необхідність багатьох відряджень

Інші заходи для зниження споживання електроенергії та інших ресурсів

Додаток 1



Додаток 2

Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким компанією

надавалися послуги з обов’язкового аудиту

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з 1 січня 2018 року до підприємств, 

що становлять суспільний інтерес, належать підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких 

допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, 

страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та 

недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які 

відповідно до цього Закону належать до великих підприємств.

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату 

складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких 

критеріїв:

Компанія за 2019 рік надавала послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності таким підприємствам, що 

становлять суспільний інтерес:

Наш обов’язковий аудит зазначених вище підприємств включав виключно аудит фінансової звітності за рік, що 

закінчився 31 грудня 2018 р.

балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів євро;

середня кількість працівників - понад 250 осіб.

Публічне акціонерне товариство «ГАЛИЧФАРМ»

Публічне акціонерне товариство «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТ»

Приватне акціонерне товариство «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД»

Приватне акціонерне товариство «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

Приватне акціонерне товариство «АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ»

Приватне акціонерне товариство «ФЕД»
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