Інформаційне оголошення
про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені
для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
ТДВ «Альянс Україна» 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 відбір на конкурсних засадах та призначення суб’єкта аудиторської
діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ «Альянс Україна» 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.
Основні відомості про Замовника:
Найменування
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Контактні дані

Товариство з додатковою відповідальністю «Альянс Україна»
32253696
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська,21-Г
тел.: +38044 499 77 00, факс: +38044 499 77 00
office@allianz.ua

Предмет, завдання та об’єм проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ
«Альянс Україна» включає:
Проведення суб’єктом аудиторської діяльності аудиторської перевірки даних бухгалтерського обліку ТДВ
«Альянс Україна» за 2019 звітний рік, річної фінансової звітності ТДВ «Альянс Україна» станом на 31.12.2019
року і звітних даних страховика ТДВ «Альянс Україна» станом на 31.12.2019 року з метою висловлення
аудитором незалежної думки про їх відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам, визначеним
законодавством, відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартів
аудиту, з наданням наступних аудиторських звітів українською та англійською мовами:
1. Аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ «Альянс
Україна» станом на 31.12.2019 року (як підприємства, що становить суспільний інтерес) відповідно до вимог
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», передбачений п. 10, 12 Порядку
складання звітних даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004р. №39,
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
2. Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика ТДВ «Альянс
Україна» станом на 31.12.2019 року, передбачений п. 10, 12 Порядку складання звітних даних страховиків,
затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004р. №39, до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
3. Додатковий звіт для аудиторського комітету або органу (підрозділу), на який покладено відповідні
функції (Службі внутрішнього аудиту, що виконує функції аудиторського комітету), передбачений ст. 35
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Кінцевий термін формування вищезазначених аудиторських звітів: __________ року.
Умови та порядок проведення Конкурсу:
Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій
Дата проведення Конкурсу

26.07.2019 року до 18:00
29.07.2019 року

Повідомлення учасників, що подали конкурсні пропозиції, здійснюється Замовником у порядку та
строки, передбачені Керівництвом з проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які
можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ «Альянс
Україна».
Рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової
звітності приймається Загальними Зборами Учасників ТДВ «Альянс Україна».
Основні вимоги (критерії) до учасників Конкурсу:
Суб’єкт аудиторської діяльності для участі в Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також:


може надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес, відповідаючи вимогам, встановленим Законом України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а
саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до
надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської
фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства,
що становлять суспільний інтерес);

має оприлюднений на своїй веб-сторінці звіт про прозорість за попередній рік, що містить
інформацію, передбачену Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи
для виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має
працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які
залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити
кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий
рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської
діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог чинного законодавства України;

одночасно не надає Замовнику послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності та
наступні неаудиторські послуги:
1) складання податкової звітності, розрахунку обов'язкових зборів і платежів, представництва
Замовника у спорах із зазначених питань;
2) консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень;
3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
4) розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також
інформаційних технологій у фінансовій сфері;
5) надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення
господарської діяльності; ведення переговорів від імені Замовника; представництва інтересів у
суді;
6) кадрове забезпечення Замовника у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів,
у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за
складання фінансової звітності;
7) послуги з оцінки;
8) послуги, пов'язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної
стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації.

такий Суб’єкт аудиторської діяльності та його власники (засновники, учасники), посадові
особи та працівники є незалежними від Замовника, не брали участі у підготовці та прийнятті
управлінських рішень Замовника. Вимога щодо забезпечення незалежності поширюється на звітний
період фінансової звітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової
звітності;

не має існуючого або потенційного конфлікту інтересів, а також впливу договірних або інших
відносин, у яких беруть участь аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, аудиторська мережа, власники
(засновники, учасники), посадові особи і працівники суб'єкта аудиторської діяльності, інші особи, залучені
до надання аудиторських послуг, та пов'язані особи суб'єкта аудиторської діяльності;

такий Суб’єкт аудиторської діяльності та його ключові партнери з аудиту, його власники
(засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання аудиторських
послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб:
1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих Замовником, або юридичної особи,
пов'язаної із Замовником спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать
Замовнику опосередковано через інститути спільного інвестування;
2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або
іншим чином підтримуваними Замовником, крім операцій в межах інститутів спільного
інвестування;
3) не перебували протягом звітного періоду, що підлягає перевірці, у трудових, договірних або
інших відносинах із Замовником, що може призвести до конфлікту інтересів.

не має за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що
становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності
протягом цього періоду, що перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських
послуг;

не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Замовнику;


не має обмежень щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних
стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній.
Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, 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;

подали до участі в конкурсі пропозицію після кінцевого терміну 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);
копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів, як аудиторської
фірми, так і аудиторів, які будуть призначені для проведення аудиту Альянс Україна
копію чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта
аудиторської діяльності перед третіми особами
кінцевий термін проведення аудиту
цінову пропозицію 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”;
будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Порядок надання документів для участі в Конкурсі:
Документи для участі в Конкурсі надсилайте, будь ласка, за адресою: 04119, м. Київ, вул.
Дегтярівська, 21-Г та/або на електронну адресу: office@allianz.ua з відміткою «На конкурс з відбору
аудиторів».
Конкурсні пропозиції та документи до них подаються українською та англійською мовами за підписом
уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної
пропозиції, повинні бути завірені відміткою «Відповідає оригіналу» та підписом уповноваженої особи суб’єкта
аудиторської діяльності і печаткою (за наявності) із зазначенням прізвища та ініціалів особи, яка завірила
копію, та дати завіряння.
Контактні особи Замовника:
Фінансовий директор Юлія Селіверстова + 38044 499-77-00
Головний бухгалтер Шараєва Катерина Ігорівна + 38044 499-77-00
Аудитор Служби внутрішнього аудиту Артюховська Ганна Михайлівна + 38044 499-77-00
Фінансова звітність та інша публічна інформація ТДВ «Альянс Україна» доступна на веб-сайті
Замовника у мережі Інтернет у розділі «Про Компанію» та розділі «Публічна інформація» https://allianz.ua
Додаткова інформація про діяльність ТДВ «Альянс Україна» може надаватись у разі необхідності та
відповідно до запиту учасника конкурсу.
Про результати Конкурсу учасники, що приймали участь у Конкурсі, повідомляються в порядку та
строки, передбачені Керівництвом з проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які
можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ «Альянс
Україна».
Порядок проведення Конкурсу визначений у Керівництві з проведення конкурсу з відбору суб’єктів
аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової
звітності ТДВ «Альянс Україна».

