
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

             Про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг 
з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ВІК” (далі - ПАТ 
“ЗНКІФ „ВІК” або Фонд) за 2020 рік  – підприємства, що становить суспільний інтерес 

ПАТ “ЗНКІФ „ВІК” (код ЄДРПОУ 34294509, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А) 
оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для 
надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Фонду (далі – Конкурс).  

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України “Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність” від  21.12.2017 р. (надалі – Закон), включені до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які 
мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 
інтерес». 

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення 
аудиту фінансової звітності ПАТ “ЗНКІФ „ВІК” за 2020 рік. Фінансова звітність минулих років ПАТ “ЗНКІФ  
„ВІК” та інша публічна інформація щодо Фонду розміщена на веб-сайті компанії з управління активами 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “Ф’ЮЖН 
КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ” (код ЄДРПОУ 35363845): https://fusioncp.com за посиланням 
http://vik.fusioncp.com/. 

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:  
1.1. Проведення аудиторських процедур передбачених стандартами і нормативами аудиту шляхом 

перевірки фінансової звітності Фонду з метою надання обґрунтованої впевненості, що 
приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та 
міжнародних стандартів аудиту та висловлення незалежної думки аудитора про відповідність 
фінансової звітності Фонду в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних 
стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
та законів України. 

1.2. Термін проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ “ЗНКІФ „ВІК”  за 2020 рік -  з 17 лютого 
по 20 березня 2021 р. 

2. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Строк дії конкурсних 

пропозицій повинен бути не менше ніж 60 днів з дати їх подання.  

3. Валютою конкурсної пропозиції є гривня. 

4. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:  

1) відповідають вимогам, встановленим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, що можуть 

надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес;  

2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;  

3) у яких за попередній річний звітний період сума винагороди, отримана від кожного підприємства, 

що становило суспільний інтерес і якому надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання 

аудиторських послуг; 

4) не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Фонду. 

5. Основними критеріями, які визначені ПАТ “ЗНКІФ „ВІК” для відбору аудиторської фірми є:  
5.1. Відповідність суб’єкта аудиторської діяльності вимогам, встановленим Законом; 

5.2.Включення до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до 

реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

5.3. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності інститутів спільного 

інвестування; 

5.4. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, скандалів 

та будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту; 

5.5. Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг; 

5.6. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, 

необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю; 

5.7. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності; 

5.8. Сума винагороди, отримана аудиторською фірмою за попередній річний звітний період від кожного 

з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від 

надання аудиторських послуг аудиторської фірми;  

5.9. Наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми 

особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України; 

5.10. Відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Фонду;  

http://vik.fusioncp.com/


5.11. Відсутність обмежень щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону; 

5.12. Вартість аудиторських послуг;  

5.13. Якість інформації, яка надається.  

6. Конкурсна пропозиція суб’єкта аудиторської діяльності повинна включати наступні дані: 

1. Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (додаток 1); 

2. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

3. Копія чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості; 

4. Копії сертифікатів аудитора та дипломів (сертифікатів) професійних організацій ключового 

партнера з аудиту, аудиторів і персоналу, які безпосередньо залучатимуться для проведення 

аудиту фінансової звітності Фонду; 

5. Відомості про те, що 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; 

6. Запевнення у відсутності обмежень у суб’єкта аудиторської діяльності, передбачених ст. 27 

Закону; 

7. Цінова пропозицію щодо надання послуг з проведення з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності (додаток 2); 

8. Проект договору надання послуг з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності із 

зазначенням у ньому всіх істотних умов.  
 

7. Порядок подання конкурсних пропозицій учасниками: 

Конкурсні пропозиції надаються шляхом їх надсилання на поштову адресу ПАТ “ЗНКІФ „ВІК”: 04176, м. 
Київ, вул. Електриків, 29-А або електронну адресу ТОВ “КУА “Ф’ЮЖН КАПІТАЛ 
ПАРТНЕРЗ”: fusion777@ukr.net з поміткою в темі повідомлення: “ВІК: Конкурс, код ЄДРПОУ учасника”. 
Контактний номер телефону: (044) 351-78-66. 

Прийом конкурсних пропозицій здійснюється з 9.00 години 11.01.2021 р. по 18.00 годину 22.01.2021 р. на 
електронну адресу або поштовим відправленням до 20.01.2021 р. (включно) за штемпелем. 

8. Не допускаються до участі в конкурсі з відбору суб’єкти аудиторської діяльності, які: 

1. Не відповідають вимогам, встановленим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес. 

2. Подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну або неповну інформацію. 

3. Подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів. 

Датою підведення підсумків конкурсу є дата обрання аудиторської фірми, що буде надавати аудиторські 
послуги Фонду Загальними зборами учасників ПАТ “ЗНКІФ „ВІК”, які мають відбутися не пізніше 10 
лютого 2021 року. 

Інформування переможця Конкурсу засобами електронної пошти та оприлюднення результатів конкурсу 
на сайті ТОВ “КУА “Ф’ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ здійснюється протягом трьох робочих днів після 
обрання Загальними зборами учасників ПАТ “ЗНКІФ „ВІК” аудиторської фірми, що буде надавати 
аудиторські послуги Фонду.  

Контактна особа, на яку покладено відповідальність за взаємодію з аудиторськими фірмами:  директор 
ТОВ “КУА “Ф’ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ”, Ганапольський Дмитро Олександрович, тел.  (044) 351-78-66. 

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі. 

 

Голова Наглядової ради 

ПАТ “ЗНКІФ „ВІК”       Кононенко В.І. 

mailto:fusion777@ukr.net


 

Додаток 1 

 

Відомості про учасника 

1. Повна назва учасника: 

2. Місцезнаходження: 

3. Поштова адреса: 

4. Код ЄДРПОУ: 

5. Індивідуальний податковий номер: 

6. Статус платника податку: 

7. Контактний номер телефону: 

8. Сайт та e-mail: 

9. Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел., інформацію про документ щодо 

призначення): 

10.  Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 

11. Дані про включення аудиторської фірми до окремого розділу Реєстру аудиторів: 

12. Інформація про досвід роботи аудиторської фірми, ключового партнера з аудиту, 

аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової 

звітності Фонду, з надання аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового 

аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес: 

13. Інформація про відсутність (наявність) в аудиторської фірми, її керівника та/або 

аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за 

сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох 

років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність: 

____________________________      ________________________  ___________________________  
посада уповноваженої особи Учасника  підпис та печатка (за наявності)                  прізвище, ініціали  

 



 

Додаток 2 

  

Цінова пропозиція щодо надання послуг з проведення обов’язкового аудиту 

фінансової звітності  

Послуга Кількість 

годин 

Кількість 

персоналу, 

що залучати-

меться до 

надання 

послуги 

Середньо-

зважена 

вартість 

години 

надання 

послуги 

(грн., без 

ПДВ) 

Середньо-

зважена 

вартість 

години 

надання 

послуги 

(грн., з 

урахуванням 

ПДВ) 

Загальна 

вартість 

надання 

послуги (грн, 

без ПДВ) 

ПДВ, 

грн. 

Загальна 

вартість 

надання 

послуги (грн, з 

урахуванням 

ПДВ) 

Аудит річної 

фінансової 

звітності 

Товариства за 

рік, що 

закінчиться 

31 грудня 

2020 року 

       

 

 

____________________________      ________________________  ___________________________  
посада уповноваженої особи Учасника  підпис та печатка (за наявності)                  прізвище, ініціали  

 


