ПрАТ «Страхова компанiя «Полiс-Центр» оголошує конкурс з відбору
суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання
послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік.
Інформація про замовника
ПрАТ «Страхова компанiя «Полiс-Центр»
30649444
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грушевського, буд.
Місцезнаходження замовника:
78А
65.12
Інші види страхування, крім страхування життя
Основні види діяльності:
7
Кількість ліцензій
Кількість структурних підрозділів Кількість дочірних компаній
Найменування замовника:
Код ЄДРПОУ:

Інформація про процедуру
Кінцевий строк подання пропозицій:
Дата проведення конкурсу:

15 лютого 2019 15:00
18 лютого 2019

Інформація про послугу
Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Компанії за
2018 рік
Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної
окремої та консолідованої фінансової звітності Замовника за 2018
звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи
фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2018р, його
фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився
Завдання з обов’язкового аудиту
на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності:
фінансової звітності,з наданням аудиторських звітів про
фінансовий стан до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом
на 31.12.2018 року (окрема та консолідована звітність)
Вид послуги:

Місце надання послуг:
Період перевірки:

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грушевського, буд78а
01.01.2018 -31.12.2018

Термін надання послуг:

20.02.2019-20.04.2019

Термін надання аудиторських
висновків:

20.04.2019

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

Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (Додаток
1)
Комерційну пропозицію у довільній формі із зазначенням вартості
послуг та строків надання послуг

Пакет документів для участі у
конкурсі повинен містити:

- 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”:
- Скан копія Свідоцтва про реєстрацію;
- Скан копія Свідоцтва Аудиторської палати;
- Скан копія Свідоцтва контролю якості;
- Скан копії сертифікатів аудиторів.
- досвід

Конкурентні переваги:

роботи;

- репутація на ринку;
- цінова пропозиція

Для участі в конкурсі пропозиції -88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грушевського, буд78а
та/або на електронну адресу: polis-centr@ukr.net
від аудиторських фірм
приймаються:
Контактна особа: Мерза Денис Бейлович (0312) 66-51-18

Фінансова звітність та інша публічна інформація ПрАТ «Страхова компанiя «Полiс-Центр»
доступна на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет у розділі Фінансова та інша звітність,
http://www.poliscentr.com.ua
Додаткова інформація про діяльність ПрАТ «Страхова компанiя «Полiс-Центр» може
надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Додаток 1
Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності
Найменування аудитора/ аудиторської фірми
Номер включення у Реєстр аудиторів
Свідоцтво про проходження контролю якості,
номер/дата
Договір страхування аудиторських послуг
Досвід роботи на ринку аудиту суб`єктів, що
надають фінансові послуги, років
Адреса веб-сторінки
Прізвища аудиторів, яких планується залучити
для аудиту Компанії
1
2
3
4
5

ПІП керівника ____________________
Підпис, МП

