ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНО КОРПОРАЦІЯ»
оголошує конкурс (тендер) на пошук суб'єктів
аудиторської діяльності для проведення
обов'язкового аудиту фінансової звітності
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНО
КОРПОРАЦІЯ» (Компаія) оголошує конкурс (надалі – Тендер) з відбору суб'єктів
аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов'язкового
аудиту фінансової звітності Товариства та запрошує аудиторські фірми до участі у
тендері.
Завдання з надання аудиторських послуг включає:





консолідованої фінансової звітності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНО КОРПОРАЦІЯ» станом на 31.12.2021 р. та
за 2021 р.;
висновок по консолідованому Звіту про корпоративне управління (ст. 40-1 ЗУ
"Про ЦП та ФР");
висновок по консолідованому Звіту про управління (ст. 11-7 ЗУ "Про бух
облік).

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 30 жовтня 2021 року 23:59.
Критерії вибору суб’єктів аудиторської діяльності:





наявність міжнародної мережі в інших країнах;
незалежність
наявність досвіду надання послуг з обов'язкового аудиту відповідної галузі,
зокрема, проведення аудиту страхових компаній;
вартість аудиторських послуг.

Для участі у тендері суб’єкти аудиторської діяльності мають подати наступні
документи:
1. Документ у довільній формі із зазначенням наступної інформації:







назва компанії, код ЄДРПОУ юридичної особи, адреса, контактна інформація
(телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи;
стисла довідка про діяльність компанії;
організаційна структура компанії;
чисельність працівників, інформація щодо кваліфікованого персоналу (ПІБ та
№ сертифікату) з діючими сертифікатами;
наявність відповідного досвіду (наявність аналогічних проектів);
незалежність та об'єктивність аудиторів при наданні аудиторських послуг;




підтвердження проходження зовнішньої перевірки системи контролю якості;
згоду на обробку персональних даних, зазначених у тендерній документації

2. Витяг з реєстру суб'єктів аудиторської діяльності.
3. Комерційну пропозицію в гривнях (перелік послуг та їхня вартість погодинно,
план та строки проведення аудиту).
4. Перелік та рекомендації клієнтів компанії (за наявності).
5. Фінансова звітність за попередній звітний період, а саме:



Форма 1. Баланс;
Форма 2. Звіт про фінансові результати.

6. Копія договору про страхування професійної відповідальності;
7. Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг
суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених
статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність»;
8. Угоду про нерозголошення.
У конкурсі можуть брати участь Аудитори, які зокрема:
1. відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до
Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
2. включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
3. у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з
підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з
обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не
перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських
послуг;
4. не мають обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариствам;
5. відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
6. не мають порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб'єкта
аудиторської діяльності;
7. відповідають критеріям відбору, що оприлюднені вище в цьому оголошенні.
Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню
перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про
відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу.
У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, пропозиція до розгляду
не приймається.
Документи мають бути надіслані на електронну скриньку: dv.uaco@gmail.com (з
поміткою «Тендер аудит»).
За необхідності, оригінали документів надсилаються на адресу: 01024, Київ, вул.

Велика Васильківська, 15/2, каб. 218 для Височанського Дениса.
До 01.11.2021 р. включно на підставі отриманих документів за результатами
конкурсного відбору (тендеру) буде обрано 2 (дві) аудиторські компанії,
інформація по яким буде надана на розгляд та вибір аудитора Наглядовій Раді.
Обов'язковий аудит фінансової звітності Товариств має розпочатися не пізніше 01
лютого 2022 року.
Результати обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариств мають бути
представлені Товариству не пізніше 20 квітня 2022 року.
Питання щодо тендеру надсилайте, будь ласка, на адресу електронної
пошти dv.uaco@gmail.com.
Зверніть увагу!




Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному
обсязі чи з порушенням умов конкурсу, не розглядатимуться.
Остаточне рішення щодо конкурсної пропозиції переглядові не підлягає.
Причини відмови в обрані конкурсної пропозиції не повідомляються.

