
Оголошуємо конкурс на аудиторські послуги 
 

Приватне акціонерне товариство «Європейський страховий альянс»  оголошує конкурс з відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності за 2019 рік. 

Інформація про замовника 

Найменування замовника: 
Приватне акціонерне товариство «Європейський 

страховий альянс» 

Код ЄДРПОУ: 19411125 

Місцезнаходження замовника: 03038, м.Київ, вул. Ямська, 28 , літера А 

Контакти замовника: +380443512410 

Дані щодо діяльності та фінансового 

стану:                 

Розміщені у загальному доступі на веб-сайті: 

http://www.eia.com.ua 

 

Умови та порядок проведення конкурсу 

 

Інформація про процедуру 

Кінцевий строк подання пропозицій: 06 березня  2020 18:00 

Дата проведення конкурсу: 10 березня  2020 12:00 

  

Інформація про послугу 

Вид послуги: 
Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності 

ПрАТ «Європейський страховий альянс» за 2019 рік. 

Завдання з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності: 

 -підтвердження річної фінансової звітності з метою 

надання до ДКЦПФР (звітність емітента); 

 -підтвердження річної фінансової звітності з метою 

надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо 

підтвердження річної фінансової звітності); 

 -підтвердження річної спеціалізованої звітності 

страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості 

щодо річних звітних даних страховика). 

Місце надання послуг: 03038, м.Київ, вул. Ямська, 28 , літера А 

  

  

  

Учасники мають відповідати наступним 

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; 

– строк діяльності суб’єкта аудиторської діяльності на 

ринку аудиторських послуг становить не менше 5 років; 

– суб’єкт аудиторської діяльності може забезпечити 

залучення до аудиту сертифікованих аудиторів, які 

працюють за основним місцем роботи та мають стаж 

роботи аудитором не менше 3 років; 

– мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової 

звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту; 

– не мати стягнень з боку Аудиторської палати України 

та Ради нагляду за аудиторською діяльністю; 



– не мати фактів подання недостовірної звітності 

фінансовими установами, виявленими органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг, що підтверджена аудиторським висновком 

суб’єкта аудиторської діяльності. 

Не допускаються до участі в конкурсі 

суб’єкти аудиторської діяльності, які: 

  

– не відповідають вимогам Закону України “Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність”; 

– подали до участі в конкурсі документи, що містять 

недостовірну інформацію; 

– подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням 

встановлених термінів. 

  

  

Пакет документів для участі у конкурсі 

повинен містити: 

  

 -коротке резюме про аудиторську фірму (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; 

 -проект договору; 

-будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною 

  

Подати пропозицію можна за адресою: 03038, м.Київ, вул. Ямська, 28 , літера А, та/або 

на електронну пошту lva@eia.com.ua 

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 

доступна в розділі «Фінансові показники». Додаткова інформація про діяльність ПрАТ 

«Європейський страховий альянс» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту 

учасника конкурсу 

Контактні особи: головний бухгалтер  Дмитрієва Людмила Фоківна (+38 044 351 24 10) 

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в 
термін не пізніше 11 березня 2020 року. 

  

 

 

 


