
Інформаційне оголошення про проведення конкурсу щодо обрання суб’єкта 

аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності 

ТОВ «Ніссан Мотор Україна» станом на 31.12.2021.   

 

1. Реквізити Замовника (Товариства):  ТОВ "НІССАН МОТОР УКРАЇНА" 

Юридична та поштова адреса: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75 (Літера А) 
Платник податку на прибуток на загальних підставах 
Код ЄДРПОУ 33236598 
ІПН 332365926556 
Банківські реквізити: 
АТ «Сітібанк» 
м.Київ, вул. Ділова, 16-г 
IBAN  UA533005840000026008200317009 
Електронна адреса: Lvinogradnaya@Nissan.ua 
Контактний телефон: 044 492 9187 
 

2. Дата та час розгляду Товариством конкурсних пропозицій претендентів на обрання 

суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової 

звітності Товариства: 22.10.2021, 10:00. 

 

3. Відомості про предмет та об’єм аудиторської перевірки, що замовляється 

Товариством:  

3.1 Проведення аудиту і складання звіту щодо фінансової звітності Замовника станом на 31 

грудня 2021 року та за рік, що закінчиться зазначеною датою, яка включає баланс (звіт про 

фінансовий стан) на 31 грудня 2021, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), 

звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на 

зазначені дату, і примітки до фінансової звітності, включаючи стислий опис суттєвих 

облікових політик та інші пояснювальні примітки (надалі – «Фінансова звітність»).  

3.2. Цілями аудиту є: отримання обґрунтованої впевненості у тому, що Фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, а також 

висловлення думки про те, чи Фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан, фінансові результати і грошові потоки Замовника відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. Аудит має бути проведений відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту, тобто аудитор має бути незалежним та виконувати інші 

обов’язки з етики, які є застосовними до аудиту. 

 

3.3. Інші завдання субєкта аудиторської діяльності (надалі – Аудитор) у рамках проведення 

аудиту: 

3.3.1. Винятково з метою планування аудиту й визначення характеру, строків і обсягу 

аудиторських процедур Аудитор має розглянути систему внутрішнього контролю Замовника 

за складанням Фінансової звітності.  

3.3.2. Надання висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, та, на 

основі отриманих аудиторських доказах, висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Замовника продовжувати 
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свою діяльність на безперервній основі. 

3.3.3. Оцінка загального подання, структури та змісту Фінансової звітності, включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує Фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

3.3.4. У відповідності до стандартів аудиту, Аудитор доведе до відома тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями, як вони визначені у МСА 260 окремі питання, пов'язані із 

проведенням аудиту і його результатами. У число таких питань можуть входити такі: 

- передбачені стандартами аудиту відповідальність Аудитора за формування й 

висловлення думки стосовно Фінансової звітності, складеної управлінським персоналом під 

наглядом тих, кого наділено найвищими повноваженнями, із зазначенням того, що 

проведений аудит не звільняє управлінський персонал й тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, від покладеної на них відповідальності; 

- опис запланованого обсягу аудиторських процедур і строків проведення аудиторської 

перевірки у тому числі значних ризиків, виявлених Аудитором; 

- значущі результати аудиту. Значущі результати аудиту включають: (1) думку Аудитора 

щодо значущих якісних аспектів застосовуваних Замовником практик бухгалтерського 

обліку, включаючи облікові політики, облікові оцінки і розкриття інформації у Фінансовій 

звітності; (2) значні труднощі, якщо вони мали місце, які виникли під час аудиту; (3) 

невідкориговані викривлення, за винятком незначних, на погляд Аудитора; (4) розбіжності в 

думках з управлінським персоналом Замовника (якщо такі мали місце), незалежно від того, 

чи вдалося їх врегулювати задовільним чином; а також (5) інші питання, що виникли під час 

аудиту, та за професійним судженням Аудитора, є значущими й доречними для тих, кого 

наділено найвищими повноваженнями, стосовно нагляду за процесом  фінансового 

звітування, включаючи значні питання стосовно афілійованих осіб Замовника; 

- письмові запевнення управлінського персоналу та суттєві питання (якщо такі мали місце), 

що виникли під час аудиту і які були предметом письмового або усного обговорення з 

управлінським персоналом 

 

3.4. Після завершення аудиту Аудитор має надати звіт незалежного аудитора, що буде 

містити думку про те, чи представлена Фінансова звітність Замовника достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах, відповідно до МСФЗ. Звіти за результатами надання послуг можуть 

включати, додатково до аудиторського звіту іншу письмову інформацію (звіти й інші 

документи), а також консультації, як усні, так і письмові. 

 

 

3.5. Строки надання Аудиторського звіту Замовнику до 25 травня 2022 року. 

 

4. Конкурсна документація розміщена на веб-сайті ТОВ «Ніссан Мотор Україна» 

www.nissan.ua.   

Вимоги та критерії, яким має відповідати претендент для участі у конкурсі на обрання 

суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту Фінансової звітності Товариства, 

зазначаються у Конкурсній документації. 

  

5. Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами:   

 

http://www.nissan.ua/


5.1. Конкурсна пропозиція – це пропозиція учасника конкурсу щодо строку виконання та 

вартості послуг. Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто або 

надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів» або 

надсилаються в електронному вигляді на електронну пошту Товариства. Документація, 

що подається, має містити конкурсну пропозицію та підтвердні документи з їх описом. 

 

5.2. Всі документи подаються українською мовою та англійською мовою у письмовій 

формі за підписом уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності. 

 

5.3. Конкурсні пропозиції подаються в строк, зазначений в інформаційному повідомленні. 

 

5.4. Загальні вимоги до конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів: 

- розкриття інформації щодо досвіду надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності, а також щодо відповідності вимогам та критеріям, вказаним у пункті 

4 Конкурсної документації; 

- наведення детального розрахунку вартості і графіку надання аудиторських послуг. 

 

5.5.  Вимоги до конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів встановлюються у 

конкурсній документації. 

 

5.6.  Конкурсні пропозиції, отримані Товариством після закінчення строку їх подання, не 

розглядаються. 

 

5.7.  Учасник конкурсу має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію 

до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної 

пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані Товариством до 

закінчення строку подання конкурсних пропозицій. 

 

5.8.  Кожен учасник конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не 

може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій. 

 

5.9. Строк надання конкурсних пропозицій – до 18.10.2021р.  

 


