
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мономах» 
оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які 
можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності за 2019 рік 

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах 
аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності АТ СК 
«Мономах» за 2019 рік. 

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають 
вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу. 

 

Умови та порядок проведення конкурсу 

Аудиторська фірма повинна відповідати таким вимогам: 

· інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес; 

· достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу:  
· мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: 

· надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується 
суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог цього 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 або національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та законів України. 

Вид послуги: 

· підтвердження річної фінансової звітності АТ СК «Мономах» з метою 
надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження 
річної фінансової звітності); 

· підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика АТ СК 
«Мономах» (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних 
звітних даних страховика). 



Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:  

· не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам; 

· подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну 
інформацію. 

Для участі у конкурсі претенденти 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; 

· додаткову важливу інформацію, яка може бути корисною, якщо 
Учасник вважатиме за потрібне. 

Інформація про процедуру: 

Кінцевий строк подання документів – 20 лютого 2020 року до 17 годин 
00 хвилин 

Дата проведення конкурсу – 21 лютого 2020 року об 11 годині 00 
хвилин 

Документи надсилайте, будь ласка, за адресою: 65045, Україна, м. 
Одеса, вул. Троїцька, 48 та/або на електронну пошту office@monomah.com.ua 

Контактні особи: головний бухгалтер Мелькова Олена Йосипівна 
+38 048 726 77 25 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в 
повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ СК «Мономах» 
доступна на сайті компанії http://www.monomah.com.ua/news.html. 

Додаткова інформація про діяльність АТ СК «Мономах» може 
надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. 
Результати конкурсу будуть розглянуті на тендерному комітеті. 

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали 
участь, електронною поштою. 
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