УВАГА!
Приватне акціонерне товариство « Перестрахувальне товариство «Європоліс» на виконання ст. 29 Закону
України « Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оголошує конкурс з
відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Інформація про замовника
Найменування замовника:
Код ЄДРПОУ:
Місцезнаходження замовника:
Дані щодо діяльності
Кінцевий строк подання пропозицій:

Вид послуги:

завдання з обов’язкового аудиту
фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство
«Перестрахувальне товариство «Європоліс»»
21510644
01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка 4-Д, оф. 10
Розміщені у загальному доступі на веб-сайті: http://
https://europolis.net.ua//
15 січня 2021 до 12:00
Проведення обов’язкового аудиту
фінансової звітності ПрАТ «ПТ «Європоліс» за 2020 рік;
Проведення аудиту фінансової звітності для
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку для збільшення статутного капіталу
емітента
надання обґрунтованої впевненості, що
приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності
відповідно до вимог Закону та
міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової
звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про
її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам
міжнародних стандартів фінансової звітності та законів

Період перевірки:
Термін надання послуг:

Учасники мають відповідати
наступним вимогам:

2020 рік
1 квартал 2021 року
– - 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;
– - включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності;
– - строк діяльності суб’єкта аудиторської діяльності на ринку
аудиторських послуг становить не менше 3 років;
– - суб’єкт аудиторської діяльності може забезпечити залучення до
аудиту сертифікованих
– аудиторів, які працюють за основним місцем роботи та мають
стаж роботи аудитором не менше 3 років;
– - мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту;
– - не мати стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради
нагляду за аудиторською діяльністю;
– - не мати фактів подання недостовірної звітності фінансовими
установами, виявленими органами, які здійснюють державне
регулювання ринків
– фінансових послуг, що підтверджена аудиторським висновком
суб’єкта аудиторської діяльності.

Відбір суб’єктів аудиторської діяльності
здійснюється за такими принципами:

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

– відкритість та прозорість конкурсу;
– максимальна економія та ефективність;
– добросовісна конкуренція серед учасників конкурсу;
– недискримінація учасників конкурсу;
– об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних
пропозицій;
– запобігання корупційним діям і зловживанням.
– не відповідають вимогам Закону України “Про аудит
фінансової звітності та аудиторську
діяльність”;
– подали до участі в конкурсі документи, що містять
недостовірну інформацію;
– подали до участі у конкурсі пропозицію із
порушенням встановлених термінів

ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи:


основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові
особи та інше);



наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;



цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;



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»;



лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку;



будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.
Подати пропозицію можна за адресою: 01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка 4-Д, оф. 10, Київ та/або на
електронну пошту info@europolis.net.ua.
РОЗГЛЯД КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій учасників здійснюється на засіданні відповідного органу, на який
покладено відповідні функції, шляхом розпечатування поданих пакетів.
За результатом розгляду та перевірки пропозицій органом, на який покладено відповідні функції, приймається
рішення або про допуск учасників, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі ,
або про відхилення таких пропозицій. Повідомлення про відмову в участі у конкурсі та відхилення пропозиції
надсилається учаснику протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття такого рішення.
Після оцінки та аналізу пропозицій учасників, які відповідають вимогам встановленим до участі в конкурсі,
затверджується звіт про висновки процедури відбору.
Про прийняте рішення Наглядовою радою про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання
послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, учасники інформуються протягом 10-ти робочих днів
робочих днів з дня прийняття рішення.
Замовник може відмінити конкурс на будь-якому етапі у разі, або визнати його таким, що не відбувся, з
наступних підстав:



відсутності подальшої потреби у проведенні конкурсу;



відхилення всіх конкурсних пропозицій;



подання до участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.

