ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ради АПУ
від 15.11.2018 р. (протокол № 4)

План роботи
Комітету з контролю якості аудиторських послуг
на листопад – грудень 2018 року
1. Програма безкоштовних комунікативних заходів
Тема
Домінанти організації та функціонування системи забезпечення
якості аудиторських послуг в контексті Закону «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність»
Незалежність, як одна із головних вимог проведення
обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять
суспільний інтерес
Нові вимоги до внутрішньої організації системи контролю якості
аудиторських послуг: запровадження системи внутрішнього
контролю, стимулювання персоналу для забезпечення якості
послуг, вимоги до обсягу робочих документів, тощо
Аудиторські докази та процедури
Дії аудитора під час оцінки безперервності діяльності як основи
бухгалтерського обліку
Особливості формування думки та складання
звіту щодо
фінансової звітності: вимоги до формату та структури звіту
аудитора в умовах дії Законом України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність»

Доповідач
Царенко О. В.
Згурська С. Й.
Рубітель О. Ю.

Царенко О. В.
Рубітель О. Ю.
Згурська С. Й.

2. Програма безкоштовних виїзних комунікативних заходів: Харків, Одеса,
Львів, Дніпро
Тема
Доповідач
Незалежність, як одна із головних вимог проведення
Згурська С. Й.
обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять
суспільний інтерес
Нові вимоги до внутрішньої організації системи контролю якості Рубітель О. Ю.
аудиторських послуг: запровадження системи внутрішнього
контролю, стимулювання персоналу для забезпечення якості
послуг, вимоги до обсягу робочих документів, тощо
Домінанти організації та функціонування системи забезпечення
Царенко О. В.
якості аудиторських послуг в контексті Закону «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність»

3. Роз’яснювальна та методична робота
Тема
Виконавець
Алгоритм побудови системи контролю якості для новоствореного Рубітель О. Ю.
САД.

Аналіз типових помилок, які були виявлені під час зовнішніх Згурська С. Й.
перевірок системи контролю якості

4. Участь в розроблені проектів документів, що забезпечують діяльність АПУ
Назва документу

Відповідальний з
числа РАПУ

Положення про членські внески
Положення про регіональні відділення
АПУ
Порядок відзиву членів АПУ з
виборних посад
Положення про Комітет з контролю
якості аудиторських послуг
Положення про моніторинг
Положення про розгляд скарг та
звернень громадян
Концепція забезпечення якості
Кодекс етики
Стратегія розвитку АПУ

Шульман М. К.
Барановська О. М.
Нефьодова Д. Ю.
Іщенко Н. І.
Редько К. О.
Церетелі Л. Г.
Романюк М. В.
Барановська О. М.
Каменська Т. О.

Відповідальна особа з
Комітету контролю
якості
Згурська С. Й.
Рубітель О. Ю.
Згурська С. Й.
Царенко О. В.
Згурська С. Й.
Рубітель О. Ю.
Царенко О. В.
Рубітель О. Ю.
Царенко О. В.

5. Формування Плану перевірок на 2019 рік згідно діючого Положення про
зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг.

6. Періодичне проведення моніторингу тендерних площадок, де пропонуються
закупівлі аудиторських послуг.

7. Моніторинг аудиторських звітів на предмет відповідності змісту таких звітів
вимогам МСА та іншої інформації (термін перевірки).

8. Підготовка проекту Порядку проведення перевірок контролю якості за
ініціативою суб’єкта аудиторської діяльності.

_________________________________________

