ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом Ревізійної комісії,
на яку покладені функції аудиторського комітету,
від "26" травня 2020 року
Інформаційне оголошення
про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового
аудиту фінансової звітності ТОВ «Придніпровський ОЕЗ»
ТОВ «Придніпровський ОЕЗ», ідентифікаційний код 39974537 (далі – Підприємство) запрошує аудиторські
фірми для участі в конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового
аудиту фінансової звітності Підприємства за 2020 рік (далі – Конкурс).
Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової звітності Підприємства.
До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які:















відповідають встановленим Законом про аудит вимогам та можуть надавати послуги з обов'язкового
аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
включені до Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зокрема, в розділ «Суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес»;
мають досвід надання послуг з аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний
інтерес;
можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається
до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного
законодавства;
дотримуються вимог щодо незалежності, встановлені Законом про аудит;
мають добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми
більше трьох разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності
підприємства, що становлять суспільний інтерес);
не мають обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг Підприємству;
відсутні інші обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону про аудит;
мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами,
укладений відповідно до положень чинного законодавства України;
мають досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних
стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності компаній;
мають надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб'єкта
аудиторської діяльності 15% загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом
аудиторської діяльності Підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж 5 років поспіль.

Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової
звітності Товариства є відповідність вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність», вище перелічені вимоги, а також:



забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства,
що становить суспільний інтерес;
вартість аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі суб'єкти аудиторської діяльності, які:





не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості і не мають чинного свідоцтва про
відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу;
подали до участі конкурсну пропозицію із порушенням термінів подачі, встановлених цим
оголошенням.

Для участі в конкурсі просимо подати наступні документи:
1. Дані щодо суб’єкта аудиторської діяльності:
 основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (назва аудиторської фірми, ідентифікаційний
код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса сайту), ПІБ контактної
особи);
 коротка історична довідка про діяльність аудиторської фірми;
 структура власності аудиторської фірми, яка містить перелік учасників, в тому числі прізвище, ім'я, по
батькові (за наявності), країна громадянство, найменування, країна резидентства, місцезнаходження;
 інформація про чисельність працівників аудиторської фірми;
 інформація щодо кваліфікованого персоналу аудиторської фірми (ПІБ та № сертифікатів);
2. Комерційну пропозицію про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Підприємства.
3. Інформацію (довідку) Аудиторської палати України, чинну в період проведення конкурсу, про включення
Учасника до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
4. Копію чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;
5. Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань;
6. Інформаційне повідомлення про підтвердження відсутності у суб'єкта аудиторської діяльності обмежень,
визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність»;
7. Інформаційне повідомлення про підтвердження відсутності у суб'єкта аудиторської діяльності обмежень,
пов'язаних з тривалістю надання послуг підприємству, що являє суспільний інтерес.
8. Копію договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед
третіми особами, що здійснює обов'язковий аудит фінансової звітності (із зазначенням відповідної
інформації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності щодо укладення такого Договору).
9. Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
Дата оголошення Конкурсу (дата початку процедури Конкурсу) – 07.10.2020 року
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами –
до 10 год. 00 хв. 12.10.2020 року.
Дата та час розкриття конкурсних пропозиції (дата проведення конкурсу) – о 12 год. 00 хв. 13.10.2020 року.
Конкурсні пропозиції, отримані Підприємством після закінчення строку їх подання, чи які містять
недостовірну інформацію не розглядаються. Учасник конкурсу має право внести зміни або відкликати свою
конкурсну пропозицію до закінчення терміну його надання.
Документи надсилайте, будь ласка, на електронну адресу v.abolmasova@kernel.ua
Контактна особа: Вікторія Аболмасова, член Ревізійної комісії, тел. +380 44 461-88-01, електронна адреса
v.abolmasova@kernel.ua
Додаткова інформація про діяльність ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» може надаватись у разі необхідності та
відповідно до запиту учасника конкурсу.
З питань отримання конкурсної документації або іншої додаткової інформації, просимо надсилати листи на
електронну адресу контактної особи – Члена Ревізійної комісії ТОВ «Придніпровський ОЕЗ»: Вікторія
Аболмасова, тел. +380 44 461-88-01, електронна адреса v.abolmasova@kernel.ua
Рішення про вибір аудитора буде оголошено на сайті Підприємства.
З порядком проведення Конкурсу з відбору аудитора фінансової звітності для надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» можна ознайомитися на цьому сайті.

07.10.2020 р.

