
 

Конкурсна документація  

для проведення конкурсу щодо обрання суб’єкта аудиторської діяльності для проведення 

обов’язкового щорічного аудиту фінансової звітності  

ТОВ «Ніссан Мотор Україна» станом на 31.12.2021 р.  

Дана Конкурсна документація розроблена та затверджена ТОВ «Ніссан Мотор Україна», ЄДРПОУ 

33236598, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська 75-А (надалі – «Замовник» або 

«Товариство»), оприлюднюється для вільного доступу на веб-сайті Замовника на виконання вимог 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 

21.12.2017р. з метою проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть 

бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Замовника (далі по 

тексту – «Конкурс»). 

Терміни вживаються в такому значенні: 

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо строку виконання та вартості послуг; 

учасник конкурсу - претендент, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, та якого 

допущено до участі в конкурсі. 

1. Основним завданням з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства є перевірка 

суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту 

фінансової звітності Товариства (надалі – «Фінансова звітність»), яка включає баланс (звіт про 

фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року, 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 зазначену 

дату, і примітки до фінансової звітності, включаючи стислий опис суттєвих облікових політик та інші 

пояснювальні примітки, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх 

суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів 

України. 

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. Інші завдання суб’єкта аудиторської діяльності (надалі – «Аудитор») у рамках проведення 

аудиту: 

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.  

3.2. 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 свою діяльність на безперервній 

основі. 



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. 

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

повноваженнями, як вони визначені у МСА 260 (надалі – «ті, кого наділено найвищими 

повноваженнями») 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 

3.5. Після завершення аудиту Аудитор має надати звіт незалежного аудитора, що буде містити думку 

про те, чи представлена Фінансова звітність Замовника достовірною, 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. 

4. Вимоги до Аудитора: аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктами аудиторської 

діяльності, яким таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», та які: 

- відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

- включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності; 

- за попередній річний звітний період сума винагороди 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; 

- не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Товариству; 

- можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається 



до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту; 

- за основним місцем роботи має працювати не менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю 

штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких 

щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних 

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

- пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог 

чинного законодавства; 

- мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, 

укладений відповідно до положень чинного законодавства. 

Інші критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності: 

- відсутність будь-яких негативних інформаційних прецедентів/повідомлень у засобах масової 

інформації щодо діяльності суб’єкта аудиторських послуг; 

- досвід з перевірки компаній автомобільного сектору (автомобільних дистриб’юторів, дилерів); 

- міжнародний досвід, належність до міжнародної групи компаній, що передбачає застосування 

внутрішньогрупових політик; 

- відсутність будь-яких стягнень з боку органу, що здійснює контроль за проведенням 

аудиторської діяльності.     

5. Порядок подання конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції подаються учасниками 

конкурсу особисто або надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору 

аудиторів» або надсилаються в електронному вигляді на електронну пошту Товариства, зазначену в 

інформаційному повідомленні.  

Документація, що подається, має містити конкурсну пропозицію та підтвердні документи щодо 

відповідності вимогам та критеріям, зазначеним в пункті 4, з описом. 

Всі документи подаються українською мовою та англійською мовою  у письмовій формі за підписом 

уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності. 

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; 

- наведення детального розрахунку вартості і графіку надання аудиторських послуг. 

Конкурсні пропозиції подаються в строк, зазначений в інформаційному повідомленні, та 

розглядуються Товариством у визначені ним строки. На вимогу учасника конкурсу, надану у 

письмовому вигляді або на електронну адресу, зазначену в Інформаційному повідомленні, може бути 

надана інформація або документація щодо діяльності Замовника. У разі надання інформації, що є 

комерційною або містить інформацію з обмеженим доступом, учасник конкурсу зобов’язується не 

розголошувати таку інформацію третім особам без письмового дозволу Замовника. 

Рішення щодо вибору Аудитора приймається Загальними зборами Товариства, про що 

повідомляються учасники конкурсу. 

6. Інші положення. Товариство може відмінити конкурс на будь-якому етапі або визнати його таким, 

що не відбувся, з наступних підстав: 



- відсутності подальшої потреби у проведенні Конкурсу; 

- виявлення факту змови учасників; 

- відхилення всіх конкурсних пропозицій; 

- подання для участі у Конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.   

Товариство залишає за собою право вносити зміни до даної Конкурсної документації, 

із повідомленням на сайті Товариства.  


