
Додаток 2 

 

1. Технічне завдання на проведення аудиту фінансової звітності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», складеної станом на 31.12.2022 року. 

№ 

з/п 

Перелік аудиторських 

послуг 

Перелік документації за 

результатами 

аудиторських послуг 

Граничний 

термін 

виконання 

Вид та кількість 

примірників 

1 Аудит фінансової 

звітності ПрАТ 

«НКМЗ» за 2022 рік, 

складеної відповідно 

до МСФЗ станом на 

31.12.2022 р. 

1. Звіт незалежного 

суб’єкта аудиторської 

діяльності щодо аудиту 

фінансової звітності 

ПрАТ «НКМЗ» за рік, 

що закінчився 31.12.2022 

року. 

2. Додатковий Звіт для 

Наглядової ради за 

результатами аудиту 

фінансової звітності 

ПрАТ «НКМЗ» за рік, 

що закінчився 31.12.2022 

року. 

Не пізніше 

27.02.2023р. 

Кожен зі звітів: в  

паперовому вигляді у 

двох примірниках та 

електронній формі у 

форматі MS WORD 

2 Виконання завдання з 

підтвердження та 

перевірки інформації, 

визначеної статтею 

127 Закону України 

«Про ринки капіталу 

та організовані 

товарні ринки», що 

наведена у звіті про 

корпоративне 

управління ПрАТ 

«НКМЗ» за 2022 рік. 

1. Звіт щодо інформації, 

наведеної у звіті про 

корпоративне управління 

ПрАТ «НКМЗ» за 2022 

рік. 

Не пізніше 

27.02.2023р. 

В паперовому вигляді 

у двох примірниках та 

електронній формі у 

форматі MS WORD 

2. Для участі у конкурсі  учасники подають такі документи: 

− інформація про суб’єкта аудиторської діяльності на відбір на конкурсних 

засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової 

звітності за 2022 рік та цінову пропозицію щодо розміру оплати за договором 

(додаток 1 до Тендерної документації); 

− витяг з Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, про включення суб'єкта 

аудиторської діяльності до відповідного розділу цього Реєстру; 

− копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю 

якості; 



− відомості щодо чинного договору страхування цивільно-правової 

відповідальності перед третіми особами, укладеного відповідно до положень 

чинного законодавства; 

− лист-запевнення, що суб'єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з 

аудиту, суб’єкта аудиторської діяльності, які залучаються до виконання 

відповідного завдання, є незалежними від підприємства, якому надаються послуги 

з аудиту; 

− 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 

Законом про аудит;  

− довідка в довільній формі з підтвердженням, що сума винагороди суб'єкта 

аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не 

перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських 

послуг; 

− довідка в довільній формі з підтвердженням відсутності у суб'єкта 

аудиторської діяльності обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг 

Замовнику як підприємству, що становить суспільний інтерес; 

− довідка в довільній формі про наявність працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід і які можуть бути безпосередньо 

залучені до надання аудиторських послуг. У довідці обов'язково вказати загальну 

кількість штатних працівників учасника станом на дату подання конкурсної 

пропозиції (не менше 10 осіб); 

− довідка в довільній формі про кількість працівників у складі аудиторської 

фірми за основним місцем роботи, які включені до Реєстру суб’єктів аудиторської 

діяльності та суб'єктів аудиторської діяльності АПУ; 

− копія Статуту або іншого установчого документа; 

− копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі 

наявності) або копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість чи 

єдиного податку; 

−  копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 

− копія паспорта (для фізичних осіб); 

− копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або 

представника учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсній пропозиції; 

− проект договору, скріплений підписом уповноваженої особи та завірений 

печаткою (за наявності) учасника; 

− будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 
 

Документи надсилайте на електронну адресу:  sim905392@gmail.com 

Контактна особа: Сабіров Ільдар Мубаракзянович, заступник головного 

бухгалтера, тел. +38(095)504-9-304 


