
Оголошення про конкурс 

До уваги суб’єктів аудиторської діяльності  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Якобз Дау Егбертс Україна» відповідно до 

вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та на 

підставі Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для 

надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, оголошують конкурсний 

відбір суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності Товариств за 2019 рік.  

У конкурсі можуть брати участь аудиторські компанії, які відповідають вимогам, що 

встановлені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність", а також визначеним нижче критеріям відбору.  

Порядок проведення конкурсу 

Аудиторська фірма повинна відповідати критеріям відбору, що визначені у «ПОРЯДКУ 

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ 

КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ ТЩВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯКОБЗ ДАУ 

ЕГБЕРТС УКРАЇНА», що додається.  

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які: 

 

– не відповідають вимогам Закону України "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" та критеріям відбору; 

– подали до участі в конкурсі документи із порушенням строків, встановлених цим 

оголошенням; 

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

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає надання 

обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської 

діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» 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 та законів України, а саме: 

 

– підтвердження фінансової звітності ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» 

 

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсні пропозиції, що включають такі 

документи: 

 

– основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності; 

– наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та 

строк їх дії; 

– перелік основних клієнтів, в яких здійснювали аудиторські перевірки; 



– цінова пропозиція 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 на думку суб’єкта аудиторської діяльності може бути 

корисною.  

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами 

– до "31" жовтня   2019 року включно.  

Дата початку проведення оцінки пропозицій поданих до конкурсного відбору – "06" 

листопада  2019 року.  

Документи надсилайте, будь ласка, на електронну пошту Taras.Bondar@JDEcoffee.com 

Контактна особа: Тарас Бондар Taras.Bondar@JDEcoffee.com 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи 

з порушенням порядку проведення конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність 

та інша публічна інформація доступна на веб-сторінці компанії 

https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/ukraine. Додаткова інформація про 

діяльність ТОВ  «Якобз Дау Егбертс Україна» може надаватись у разі необхідності та 

відповідно до запиту учасника конкурсу.  

Строки підведення підсумків конкурсу: «11» листопад 2019 року. 

 

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що брали участь, одним із 

доступних способів, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного 

зв’язку, в строк не пізніше "11" листопада 2019 року.  

Додаткові умови: 

-перемога у Конкурсі не має обов’язковим наслідком прийняття пропозиції та укладення 

договору на надання послуг з аудиту фінансової звітності. Рішення про затвердження 

суб’єкта аудиторської діяльності, з яким буде укладено відповідний договір, 

приймається вищим органом управління ТОВ  «Якобз Дау Егбертс Україна»  

-рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але 

не виключно, таких обставин і міркувань: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії 

ділових відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.  

 

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання 

послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ  «Якобз Дау Егбертс Україна» 

розміщується на сайті компанії поруч з даним оголошенням.  
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