
Оголошення щодо умов та порядку проведення конкурсу з вибору суб'єкта аудиторської 
діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-
КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (надалі – "КУА") оголошує конкурс з вибору суб'єкта аудиторської діяльності 
для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, складеної у відповідності з МСФЗ, для 
корпоративних інвестиційних фондів (надалі – "Фонди"), активи яких знаходяться в управлінні Компанії: 
 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНПОСТ" (код ЄДОРПОУ 40075925, код ЄДРІСІ 13300352); 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНК" (код ЄДОРПОУ 37500052, код ЄДРІСІ 1331580); 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН" (код ЄДОРПОУ 38196980, код ЄДРІСІ 13300065). 
 
До конкурсного відбору запрошуються суб'єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам 
Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", мають дозвіл на надання 
послуг з обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес та включені до 
відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. 
 
Завдання – проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Фондів  за 2019 рік з метою надання 
до НКЦПФР (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності). 
 

Тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Фондів складає 10 років. 
 
Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб'єкта аудиторської діяльності для 
проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Фондів за 2019 рік, складеної відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
 
 
Основними критеріями, які визначені КУА для відбору суб'єкта аудиторської діяльності є: 

1. Досвід роботи суб'єкта аудиторської діяльності у сфері аудиту фінансової звітності фінансових 
установ на ринку України. 

2. Наявність кваліфікації у широкому спектрі аудиторських та консультаційних послуг. 
3. Професійний досвід аудиторів, наявність у аудиторів чинних сертифікатів професійних 

організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 

4. Бездоганна репутація суб'єкта аудиторської діяльності, відсутність фактів порушення 
законодавства України, Міжнародних стандартів аудита або професійної етики аудиторів. 

5. Відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитися на об’єктивності 
суб'єкта аудиторської діяльності. 

6. Вартість аудиторських послуг. 
 
Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи: 

- інформацію про суб'єкт аудиторської діяльності (найменування, 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; 
- будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 

 



 
Дата початку проведення конкурсу – 17 лютого 2020 року. 
Строк подачі документів – до 24 лютого 2020 року включно. 
 
Документи та іншу запитувану інформацію прохання надіслати на e-mail: invest-funds@artcapital.ua до 
18:00 24 лютого 2020 року 
 
 
Будемо раді відповісти на наявні у Вас питання.  
Просимо звертатися за безкоштовною тендерною документацією, яка розкриває інформацію про 
діяльність Фондів за контактами вказаними нижче. 
 
 
Директор Петренко Ірина Володимирівна   
e-mail: invest-funds@artcapital.ua 
тел: (044)490-51-85 
 
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням 
умов Конкурсу, не розглядатимуться. 
Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою. 
 
 
З повагою, 
ТОВ "КУА "АРТ-КАІПТАЛ Менеджмент" 
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