ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з вЦбору суб'сктiв аудиторськоiдiяльностi, якi можуть бути
призначеНi для надання послУг з обов'язкового аудитry фiнансовоi звiтностi за 2021 piK

ДЕРЖДВНОГО ШДПРИ€МСТВД

(КРИВБДСШДХТОЗДКРИТТЯ)

ДП (КРИВБдс1llдхТозАкритТЯ> оголоШус конкурС з вiдборУ суб'ектiв

аудиторськоТ

дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовот звiтностi
за 2021 piK.

для

МетоЮ проведення конкурсу е вiдбiр на конкурсних засадах суб'екта./iв аудиторськоТдiяльностi
проведення обов,язкового аудиту фiнансовот звiтностi ДП (КРИВБАс1IlАхТозАкритТЯ> за

2021 piK.

KoHKypci можуть брати участь суб'екти аудиторськоТ дiяльностi, якi вiдповiдають вимогам,
що встановленi Законом Укратни кпро аулит фiнансовот звiтностi та аудиторську дiяльнiсть)), а також
визначеним нижче критерiям вiдбору:
- можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi;
- включенi до роздiлУ РеестрУ аулиторiв та суб'ектiв аулиторськоТ дiяльностi <Суб'екти
аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аулит фiнансовоТ звiтностi>;
- вiдсугнi обмеження щодо надання послуг передбаченi статтею 27 Закоrry УкраТни <Про аулит

У

фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>;
- цiнова пропозицiя BapTocTi аудиторських послуг.
Не догryскаються до участi в KoHKypci аудиторськi фiрми, якi:

- не вiдповiдають вимогам Закону Укратни <про аулит фiнансовот звiтностi та аудиторську

дiяльнiсть> та критерiям вiдбору;
- подаJIи до участi в KoHKypci документи, що мiстять недостовiрнУ iнформаЧiю.
Завданням з обов'язкового аудиту фiнансовоiзвiтностiЩП
2021 piK е обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi за 2021 piK.

кКРИВБАсlllАхТоЗАКРИТТЯ>

за

участi у КонкурсiУчасники подають iнформаuiю про:
ocHoBHi вiдомостi про суб'екта аудиторськоТ дiяльностi (алреса мiсцезнаходженнЯ,
iдентифiкацiйний код, вiдомостi державноi реестрацiТ, види дiяльностi, банкiвськi реквiзити, телефон,
сайт, факс, телефон, адреса олектронноТ пошти для KoHTaKTiB);
наявнiсть передбачених законодавством УкраТни лiцензiй, свiдоцтв, сертифiкатiв Та
.Щля

-

-

строк ix дiТ;

_

цiнова пропозицiя щодо розмiру оплати за договором;
вiдсутнiсть обмежень надання аудиторських послуг суб'сктом аудиторськоТдiяльнОСТi,
який мае право проводити обов'язковий аулит фiнансовоТ звiтностi пiдприсмств, визначених СтаТТеЮ
27 Закону УкраТни кПро аулит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>.
оголошення Конкурсу - 19 оiчня 2022 року
Кiнцевий строк подання конкурсних пропозицiй разом з пiдтвердними документами
лютого 2022 року вкJIючно.
,Щата

-

до 0l

Пропозицiя для участi у KoHKypci подаються суб'ектами аудиторськоТ дiяльностi особисто або
надсилаються на електронrry адресу offi ce@zakryttya. org. ua.

Контактна особа: Коротач Iрина ЮрiТвна, тел. (056)409-44-34, електронна адреса
offi ce@zakryttya. оrg.

u

а.

Фiнансова звiтнiсть та iнша гryблiчна iнформацiя про ЩП (КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ)
доступна на веб_сайтihttр:llzаkryttуа.оrg,uа/ та на офiuiйних сайтах iнших державних органiв.

Економiчний вiддiл

