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ЗВIТ ПРО ПРОЗОРIСТЬ ЗА 2020 PIK ТОВ «АК «ПI.ЕС.ПI. АУДИТ» 

• Вебiнар «Кризовi маркери у МСФЗ звiтностi»

• Вебiнар «МССП 4 400 . Практичне застосування»

• Вебiнар «Новi правила для представництв iноземних компанiй, якi здiйснюють свою дiяльнiсть в Укра·1нi»

• Вебiнар «Новi правила трансфертного цiноутворення для учасникiв укра·1нських груп компанiй»

• Вебiнар «Подорож в чарiвну кра'iну КIКiв, розповiдi бувалих»

• Вебiнар «Професiйний скептицизм»

• Вебiнар «Суттевiсть в аудитi»

• Вебiнар «Трансфертне цiноутворення та дiлова мета»

• Вебiнар «Трансфертне цiноутворення та КIК»

• Вебiнар з ТЦУ «Життя пiсля BEPS»

• Вебiнар-практикум «Про практичнi аспекти вiдстеження виконання суб'ектом аудиторсько·1 дiяльностi
обов'язкових рекомендацiй з контролю якостi аудиторських послуг»

• Веб-конференцiя «Виклики сьогодення в аудитi»

• Веб-семiнар (вебiнар) «Новацi'i законодавства в сферi фiнансового монiторингу» (Державна служба
фiнансового монiторингу Укра'iни)

• Веб-семiнар АССА в зап и су «Як проводити аудит культур и - дослiдження на прикладi Barclays Вапk»

• Вiдеоконференцiя «круглий стiл» з питань безперервного професiйного навчання аудиторiв

• Глобальна вiртуальна зустрiч «Virtual Global Meeting 2020 MGI Worldwide #CPMI»

• Зустрiч мiж Аудиторською палатою Укра'iни та компанiею Ю-КОНТРОЛ

• Круглий стiл з питань резулыатiв перевiрок з контролю якостi аудиторських послуг, що проводяться
lнспекцiею iз забезпечення якостi Органу суспiльного нагляду за аудиторською дiяльнiстю

• Курс МСФО «Трансформацiя фiнансово'i звiтностi: основнi засоби, нематерiальнi активи»

• Курс навчання «Управлiння ефективнiстю бiзнесу»

• Мiжнародна конференцiя «Актуальнi питання розвитку аудиту: майбутне професi"1»

• Онлайн конференцiя «Укра'iна антиофшорна»

• Онлайн-семiнар «Лекторiй» на тему: «ЗЕД-2020 : експорт, iмпорт, облiк валюти та валютний нагляд»

• Онлайн-семiнар: «lнвестицiйнi можливостi Укра·1нського ринку2 .О»

• Семiнар «Перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Особливостi аудиту»

Заходи пов'язанi з професiйною дiяльнiстю, якi Компанiя провела протягом 2019 року: 

• Вебi нар «За кон оп рое кт № 121 О (за кон № 466 -IX) п iдводи мо п iдсум ки та а нал iзуемо вiдмi н ностi»

• Вебiнар«Узгоджений пiдхiд ПРООНдо переказу грошових коштiв. Огляд»(НАСТ процедури)

• Вебiнар на тему «Трансфертне цiноутворення та iмплементацiя плану BEPS в Укра'iнi.

• Законопроект №121 О. Огляд нововведень, якi потрiбно врахувати при складаннi звiту за 2019 рiк. Аналiз

судово'1 практики по ТЦУ»

• Передноворiчний вебiнар для постiйних клiентiв

• Серiя вебiнарiв з курсiв «Юрист в сферi нерухомостi», «ТАХ LAW 5.0 » та «Банкiвське право»

• Серiя вебiнарiв з курсу «lnternational Law»

Серiя вебiнарiв на тему: «Закон № 466 -IX: аналiзуемо змiни до ПКУ. Частина 1 -4 »
• 

Компанiя та П спiвробiтники у2020 роцi активно розмiщували фаховi матерiали, зокрема: 

• Компанiя та П спiвробiтники у2020 роцi активно розмiщували фаховi матерiали, зокрема:

• Коментар «Законопроект про фрiлансерiв»- що з ним не так?»для iнтернет-журналу AIN.UA

• Стаття «Оподаткування в умовах карантину2020 »для аналiтичного видання Юрист&Закон

• Стаття «Особливостi оподаткування доходу нерезидентiв у виглядi роялтi в 2020 роцi» для 
аналiтичного видання Юрист&Закон

www. pspaud it. ua 
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Ми зобов'язуемося постiйно покращувати якiсть, узгодженiсть i ефективнiсть наших аудитiв. 

Директор КомпанП або особа, вiдповiдальна за органiзацiю i ефективне функцiонування системи контролю 

якостi на рiвнi фiрми, виконуе перiодичний монiторинг внутрiшньо"i системи контролю якостi з метою 

пiдтримання впровадження та пiдтримання ефективного функцiонування тако"i системи контролю якостi, яка 

вiдповiдае чинним вимогам професiйних стандартiв i сприяе реалiзацГf полiтики i процедур контролю якостi. 

Наша внутрiшня програма монiторингу внутрiшньо"f системи контролю якостi сприяе оцiнцi того, чи Е наша 

система контролю якостi розробленою належним чином, ефективно реалiзованою, i ефективно працюючою. 

В КомпанП впровадженi процедури монiторингу та вирiшення скарг, отриманих вiд клiентiв стосовно якостi 

нашо"iроботи. 

7. Твердження керуючого партнера
про ефективнiсть системи внутрiшнього
контролю КомпанП

Заходи та процедур и, якi покладенi в основу систем и контролю якостi КомпанП, покликанi забезпечити надання 

обг'рунтовано"i впевненостi в тому, що при виконаннi завдань з аудиту нашою Компанiею забезпечуеться 

дотримання вимог чинного законодавства та внутрiшнiх полiтик КомпанГf. 

Враховуючи, що аудиту властивi обмеження, система контролю якостi не покликана забезпечити абсолютну 

впевненiсть у вiдповiдностi законам та правилам, але вона може допомогти у запобiганнi та/або виявленнi 

невiдповiдностей. 

Керiвництвом КомпанП були розглянутi та врахованi при наданнi твердження про ефективнiсть системи 

внутрiшнього контролю: 

• полiтики та процедур и систем и контролю якостi, якi впровадженi в дiяльнiсть КомпанП;

• резулыати внутрiшньофiрмових програм контролю якостi (включаючи мiжнародну систему

забезпечення якостi та незалежностi аудиту MGI Worldwide with CPMI i програми монiторингу та

контролю на мiсцевому рiвнi);

• резулыати зовнiшнiх перевiрок регуляторiв та наступнi подальшi дП та/або виправнi дП, що були прийнятi

для усунення недолiкiв.

Керiвництво КомпанГf запевнюе, що монiторинг та оцiнка вiдповiдностi та ефективностi систем и внутрiшнього 

контролю якостi з метою своечасного впровадження вiдповiдних заходiв для усунення будь-яких недолiкiв було 

проведено до 31 грудня 2020 року. 

Керiвництво Компанi'f запевнюе, що у 2020 роцi вживалися всi заходи щодо забезпечення незалежностi, 

наведенi в цьому Звiтi, i що у 2020 роцi була проведена внутрiшньофiрмова перевiрка дотримання вимог 

незалежностi. 

3 урахуванням наявних резулыатiв роботи систем и контролю якостi КомпанП, взявши всi цi свiдчення разом, 

керiвництво КомпанП пiдтверджуе достатнiй рiвень гарантП, що система внутрiшнього контролю якостi 

ефективно працювала протягом 2020 року. 

Керуючий партнер та директор КомпанП 

28 квiтня 2021 року 

м. Kui'в, Украi'на 

Дмитро Сушка 








