
АТ «БАНК «ПОРТАЛ»  оголошує конкурс з відбору аудиторської 

фірми для  проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік 

АТ «БАНК «ПОРТАЛ» оголошує конкурс (тендер) з відбору аудиторської 

фірми для  проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік.  До 

конкурсного відбору запрошуються аудиторські  компанії, які відповідають 

вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу. 

Кінцевий строк приймання конкурсної пропозиції: до 31.08.2019 р. 

Завдання з аудиту фінансової звітності включає: 

- Аудит річної фінансової звітності та перевірка Звіту з управління АТ 

«БАНК «ПОРТАЛ»  за 2019 рік; 

- проведення першого етапу оцінки стійкості Банку станом на 

01.01.2020 року відповідно до вимог Положення про здійснення 

оцінки стійкості банків та банківської системи, затвердженого 

постановою Правління НБУ від 22.12.2017 №141. 

 Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської 

діяльності, які: 

- не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність»; 

- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну 

інформацію. 

Для участі у конкурсі просимо надсилати пропозиції про здійснення аудиту 

(вартість, строки тощо) та інформацію щодо відповідності вимогам Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи: 

• інформацію про аудиторську фірму щодо відповідності вимогам 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»  (додаток до оголошення); 

• копії  передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, 

сертифікатів; 



• комерційну пропозицію про здійснення аудиту (вартість, строки 

тощо); 

• результати контролю якості послуг, що підтверджено відповідним 

документом Аудиторської палати України; 

• будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 

Документи надсилайте, будь ласка, за адресою:  01135, м. Київ, пр. Перемоги, 

5-А  або на електронну адресу:  hlv@bank-portal.com.ua. 

Контактна особа:  Начальник Служби внутрішнього аудиту  АТ «БАНК 

«ПОРТАЛ» Хоменко Людмила Володимирівна (044) 207 -43 -50. 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в 

повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «БАНК «ПОРТАЛ» 

доступна на веб-сайті Банку  https://bank-portal.com.ua.  Додаткова інформація 

про діяльність АТ «БАНК «ПОРТАЛ» може надаватись відповідно до запиту 

учасника конкурсу. 

Результати Конкурсу будуть розглянуті  Наглядовою Радою АТ «БАНК 

«ПОРТАЛ». Про результати Конкурсу  повідомимо всіх учасників, що брали 

участь, електронною поштою або шляхом розміщення відповідного 

оголошення на веб-сайті Банку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bank-portal.com.ua/


Додаток (конкурсна документація): 

Інформація про аудиторську фірму  (назва) для участі у конкурсі  з 

відбору аудиторської фірми для  проведення аудиту фінансової 

звітності  АТ «БАНК «ПОРТАЛ»  за 2019 рік   

№ п/п  Питання 
Відповіді, докладний 

опис 

1 

Повне найменування аудиторської фірми 

та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності, який 

ведеться у відповідності до Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» (далі – Закон про 

аудит) 

  

2 

Відомості про включення аудиторської 

фірми до окремого розділу  Реєстру 

аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності, що містить відомості про 

аудиторську фірму, яка має право 

проводити обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес (вказати номер в 

Реєстрі) 

  

3 

Відомості про досвід роботи аудиторської 

фірми, ключового партнера з аудиту, 

аудиторів, які безпосередньо 

залучатимуться для проведення аудиту 

фінансової звітності банку, з надання 

аудиторських послуг щодо проведення 

обов'язкового аудиту фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний 

інтерес, включаючи банки 

  

4 

Відомості про аудиторів, ключового 

партнера з аудиту, які працюють в 

аудиторській фірмі за основним місцем 

роботи та залучатимуться для проведення 

аудиту фінансової звітності Банку, із 

зазначенням їх прізвища, імені, по 

батькові, номера реєстрації в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності 

  

5 
Відомості про кількість штатних 

кваліфікованих працівників аудиторської 
  



фірми, які залучаються до виконання 

завдань з аудиту фінансової звітності АТ 

«БАНК «ПОРТАЛ» з підтвердженням 

кваліфікації відповідно до статті 19 Закону 

про аудит або наданням  копій чинних 

сертифікатів (дипломів) професійних 

організацій, що підтверджують високий 

рівень знань з міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

6 

Відомості про тривалість договірних 

відносин поспіль аудиторської фірми з 

Банком з питань проведення аудиту 

фінансової звітності АТ «БАНК 

«ПОРТАЛ» 

  

7 

Відомості 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 

  

8 

Відомості про надання Б АТ «БАНК 

«ПОРТАЛ» послуг, зазначених у частині 

четвертій статті 6 Закону про аудит, за 

фінансовий рік, який передує звітному 

року, що перевіряється, та за звітний рік, 

що перевіряється (за наявності) 

  

9 

Відомості про дотримання (недотримання) 

аудиторською фірмою визначених 

статтями 6, 10, 24, 26 та 27 Закону про 

аудит вимог щодо незалежності аудиторів 

та аудиторської фірми, активної участі 

ключового партнера з аудиту у виконанні 

завдання з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності, обмежень щодо надання послуг 

 

Запевняємо, що аудиторська фірма (назва)  відповідає вимогам Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та 

надає  до участі в конкурсі документи, що містять достовірну інформацію. 

Керівник аудиторської фірми 

(підпис, печатка) 

Дата 


