ОГОЛОШЕННЯ
про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності,
які можуть бути призначені для надання послуг
з обов’язкового аудиту фінансової звітності
Акціонерного товариства «Ельворті»
Акціонерне товариство (надалі–Товариство), розташоване за адресою:
м.Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд.1, ЄДРПОУ 05784437, e-mail:
office@elvorti.com, телефон: (0522) 39-53-09, 35-61-26, запрошує суб’єктів
аудиторської діяльності до участі в Конкурсі з відбору аудиторської фірми для проведення
обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік (надалі – Конкурс).
До участі в Конкурсі запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та включені
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес».
1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає отримання
Товариством таких аудиторських послуг:
1) аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства за рік, що закінчується
31.12.2019.
2) аудиторська перевірка Звіту про управління Товариства за 2019 рік.
2. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця Конкурсу буде
здійснюватися з урахуванням наступних критеріїв:
1)
ціна з урахуванням усіх податків, зборів та передбачених законодавством
відрахувань;
2)
досвід надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової
звітності підприємствам, що становлять суспільний інтерес;
3)
професійна репутація суб'єкта аудиторської діяльності.
3. Для участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності подають конкурсну
пропозицію у складі наступних документів:
1)
заява на участь в Конкурсі, складена в довільній формі, із зазначенням в ній:
−
інформації про аудиторську фірму, керівництво та контактної особи (прізвище,
ім’я та по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, тощо);
−
цінової пропозиції в національній валюті України з урахуванням ПДВ та всіх
супутніх витрат (витрати на відрядження аудиторів, сплату податків та зборів, тощо);
−
запевнення щодо дотримання визначених Законом про аудит вимог щодо
незалежності, обмежень щодо надання послуг;
−
інформація про досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтську
базу;
2)
підтверджуючі документи про включення аудиторської фірми до Окремого
розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять
суспільний інтерес;
3)
інформація за формою Додатків 2 і 3 до цього Порядку та підтвердні
документи до них (у разі потреби);
4)
інша інформація, яка може бути суттєва та корисна.
Конкурсні пропозиції подаються українською мовою за підписом уповноваженої
особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі

конкурсної документації у паперовій формі, повинні
уповноваженої особи та печаткою суб’єкта (за наявності).
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4. Графік проведення Конкурсу
Конкурсні пропозиції подаються учасниками у паперовому вигляді особисто або
надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору суб’єктів
аудиторської діяльності» до 26 лютого 2019 року включно на поштову адресу 25006,
м.Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, буд. 1.
Про прийняте рішення наглядовою радою АТ «Ельворті» про призначення суб’єкта
аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності,
учасники інформуються шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті
Товариства в мережі Інтернет, а саме: http://www.elvorti.com
Контактна особа: головний бухгалтер АТ «Ельворті», Андрєєва Наталія Валеріївна,
тел.: (0522)39-53-62
Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.

Процедури та умови проведення Конкурсу детально викладені в Порядку
проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг
обов’язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Ельворті».

