ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з вiдбору субОсктiв аудиторськоiдiяльностi, якi можуть бути
призначенi для надання послуг з обов'язкового аудитJу фiнансовоi звiтностi за 2020 piK

ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИ€МСТВА

(КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ>

ЩП кКРИВБАСlllАХТОЗАКРИТТЯ> оголошуе конкурс з вiдбору суб'сктiв аудиторськоТ
дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоI
звiтностi за 2020 piK.

е вiдбiр на конкурсних засадах суб'екта/iв аулиторськоТ
проведення обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi ДП

Метою проведення конкурсу

дiяльностi для

(КРИВБАСlllАХТОЗАКРИТТЯ) за 2020 piK.
У KoHKypci можуть брати участь суб'екти

аудиторськоТ дiяльностi, якi вiдповiдають вимогам,
що встановленi Законом УкраТни <Про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть)), а такох(
визначеним нижче критерiям вiлбору:
- можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi;

- включенi до роздiлу Ресстру

аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi кСуб'екти
аудиторськоiдiяльностi, якi мають право проводити обов'язковийаулит фiнансовоТзвiтнОСтi>;
_ вiдсутнi обмеження щодо надання послуг передбаченi статгею 27 Закону УкраТни кПро
аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>;
- цiнова пропозицiя BapTocTi аудиторських послуг,
Не догryскаються до участi в KoHKypci аудиторськi фiрми, якi:
_ не вiдповiдають вимогам Закону Украiни <Про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть> та критерiям вiлбору;
- подitли до участi в KoHKypci документи, що мiстять недостовiрну iнформачiЮ.
Завданням з обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi ДП
за2020 piK с обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK.

(КРИВБАСlllАХТОЗАКРИТТЯ)

участi у KoHKypci Учасники подають iнформацiю про:
ocHoBHi вiдомостi про суб'екта аудиторськоТ дiяльностi (адреса мiсцезнаходження,
iдентифiкацiйний код, вiдомостi державноТ ресстрацiТ, види дiяльностi, банкiвськi реквiзити, телефон,
сайт, факс, телефон, адреса електронноТ пошти для KoHTaKTiB);
наявнiсть передбачених законодавством УкраТни лiцензiй, свiдоцтв, сертифiкатiв та
.Щля

-

строк ix дii;

-

цiнова пропозицiя щодо розмiру оплати за договором;
вiдсутнiсть обмежень надання аудиторських послуг суб'сктом аудиторськоТдiяльностi,
який мае право проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi пiдприсмств, визначених статтею
27 Закону УкраТни <Про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>,
оголошсння Конкурсу - 04 сiчня 202 1року
Кiнцевий строк подання конкурсних пропозицiй piвoм з пiдтвердними документами

,Щата

лютого 202 1 року вкJIючно.

-

до 05

Пропозицiя для участi у KoHKypci подаються суб'ектами аудиторськоТдiяльностi особисто або
надсилаються на електронну адресу offi ce@zakryttya.oгg, ua.

Контактна особа: Коротач Iрина ЮрiТвна, тел. (056)409-44-З4, електронна адреса
offi ce@zakrytrya. оrg. ua.

Фiнансова звiтнiсть та iнша гryблiчна iнформачiя про !П (КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ)
доступна на веб-сайтihttр.llzаkryffуа.оrg.uаl та на офiцiйних сайтах iнших державних органiв.

Економiчний вiддiл

