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Цей Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть
бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (надалі - Порядок)
підприємству, що становить суспільний інтерес: ПрАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» (надалі -
Замовник), розроблено на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» (надалі - Закон).

Відповідно частини 3 статті 29 Закону, у конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської
діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності,
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 (далі - Реєстр), у яких 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 та які не мають обмежень,  пов’язаних з
тривалістю надання послуг ПрАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

Для участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, надають Замовнику відповідну
документацію, наведену в цьому Порядку і додатках до нього.

№ I. Загальні положення

1 Терміни, які
вживаються в цьому
Порядку

Терміни, що використовуються в цьому Порядку,
вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

2. Інформація про замовника послуг

2.1 повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

2.2 місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21-г, оф. 446

2.3 посадова особа
замовника,
уповноважена
здійснювати зв'язок з
учасниками конкурсу

Генеральний директор Никитаренко Анатолій
Сергійович
тел. (056) 785 46 45
електронна адреса: sk@strahovoydom.com.ua

3 Процедура придбання
послуг

Відкритий конкурс

4. Інформація про предмет конкурсу

4.1 назва предмета конкурсу Надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової
звітності  підприємства суспільного інтересу
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

4.2 опис окремої частини
(частин) предмета
конкурсу, щодо якого
можуть бути подані
тендерні пропозиції

Надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової
звітності підприємства суспільного інтересу ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» за період
діяльності – повний календарний рік, що минув (з
першого по четвертий квартали включно).

4.3 місце, кількість, обсяг
надання послуг з
обов’язкового аудиту
фінансової звітності

м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21-г, оф. 446
Інформація про необхідну кількість, обсяг предмета
конкурсу визначена у Додатку 3 (Технічна специфікація)

4.4 строк надання послуг,
виконання робіт Один рік з моменту підписання договору



5 Недискримінація
учасників

Суб’єкти аудиторської діяльності,  що включені до Реєстру
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності до розділу
«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес», беруть
участь у конкурсі на рівних умовах.

6 Інформація про
валюту, у якій повинно
бути розраховано та
зазначено ціну
конкурсної пропозиції

Валютою конкурсної пропозиції є національна валюта
України – гривня.

7 Інформація про мову
(мови), якою (якими)
повинно бути складено
конкурсні пропозиції

Конкурсні пропозиції викладаються українською мовою.

8 Інформація про
діяльність Замовника

www.strahovoydom.com.ua

II. Інструкція з підготовки конкурсної документації

1 Зміст і спосіб подання
документації
учасником конкурсу

Учасник повинен надіслати в електронній формі на
електронну адресу Замовника послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності всі документи, передбачені додатками 1
і 2 цього Порядку, до кінцевого строку подання конкурсних
пропозицій. Відповідальність за достовірність та зміст
інформації, викладеної в документах, які подані у складі
конкурсної пропозиції, несе учасник.
Конкурсна пропозиція подається в електронному вигляді,
відповідно до додатків 1 і 2, у яких зазначається інформація
про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення
замовником), з урахуванням:
- інформації та документів, що підтверджують відповідність
учасника кваліфікаційним критеріям (згідно додатку 1);
- інформації щодо відповідності учасника вимогам,
визначеним у статті 23 Закону (згідно додатку 2);
- документів, що підтверджують повноваження посадової
особи або представника учасника процедури конкурсу щодо
підпису документів конкурсної пропозиції;
- інших документів, які передбачені цією конкурсною
документацією.
Документи, які надаються у складі конкурсної пропозиції
повинні містити печатку (за наявності) та підпис
уповноваженої особи учасника.
Повноваження особи щодо підпису документів конкурсної
пропозиції учасника процедури придбання послуги
підтверджується:
- протоколом засновників та/або наказом про призначення (у
разі підписання керівником); довіреністю, дорученням (у
разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника);
або іншим документом, що підтверджує повноваження
посадової особи учасника на підписання документів.
Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну
пропозицію.
Також Учасником надається інформація, наведена в розділі
«Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги,
встановлені статтями 29 та 30 Закону» цього Порядку.



2 Забезпечення
конкурсної пропозиції

Не вимагається

3 Строк, протягом якого
конкурсні пропозиції є
дійсними

Конкурсні пропозиції вважаються дійсними протягом 30
днів з дати розкриття конкурсних пропозицій. До закінчення
цього строку Замовник має право вимагати від Учасників
продовження строку дії конкурсних пропозицій;
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
конкурсної пропозиції.

4 Кваліфікаційні критерії
до учасників та вимоги,
встановлені статтями
29 та 30 Закону

При проведенні даного конкурсу Замовник встановлює
наступні кваліфікаційні критерії:
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду
виконання аналогічного договору;
- відповідність вимогам ст. 29 Закону.
На підтвердження відповідності встановленим
кваліфікаційним критеріям, Учасник повинен надати у
складі конкурсної пропозиції наступні документи:
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід.
Довідку, яка містить інформацію про кваліфікацію, досвід
ключового партнера з аудиту – аудитора, який буде
призначений аудиторською фірмою відповідальним за
проведення аудиту фінансової звітності Замовника (надалі
ключовий партнер), інших працівників – аудиторів, що
прийматимуть участь у наданні послуг з аудиту фінансової
звітності Замовника.
2. Відповідність вимогам Закону, в тому числі ст. 29:
2.1. Інформаційна довідка про те, що у учасника 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 та про відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю
надання послуг Замовнику відповідно вимог статті 30
Закону.
2.2. Інформацію про наявність у Учасника конкурсу чинного
договору страхування цивільно-правової відповідальності
суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами,
укладений відповідно до типової форми договору
страхування, затвердженої Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю.

5 Інформація про
технічні, якісні та
кількісні
характеристики
предмета конкурсу

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета конкурсу визначена у Додатку 3 (Технічна
специфікація)

6 Інформація про
субпідрядника (у
випадку наявності або

У разі залучення субпідрядника для надання послуг
Учасник зазначає в конкурсній пропозиції повне
найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта



наміру) господарювання, якого Учасник планує залучати як
субпідрядника до надання послуг у обсязі не менше ніж 20
відсотків від вартості договору про надання послуги.
Якщо Учасник не планує залучати субпідрядників, у складі
конкурсної пропозиції надається інформація із зазначенням,
що субпідрядні організації залучатися не будуть.

7 Унесення змін або
відкликання
конкурсної пропозиції
учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою
конкурсну пропозицію до закінчення строку. Такі зміни або
заява про відкликання конкурсної  пропозиції враховуються
в разі,  якщо їх отримано Замовником до закінчення строку
подання конкурсних пропозицій.

III. Подання та розкриття документації з конкурсної пропозиції

1 Строк подання
конкурсної пропозиції

Термін подання конкурсної пропозиції вказується в
оголошенні про проведення конкурсу з відбору суб’єктів
аудиторської діяльності.
Отримана конкурсна пропозиція автоматично вноситься до
переліку отриманих конкурсних пропозицій Замовника.

IV. Оцінка конкурсної пропозиції

1 Перелік критеріїв та
методика оцінки
конкурсної пропозиції

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі
критерію «ціна», з урахуванням усіх податків, зборів та
передбачених Законом відрахувань, відповідності вимогам
Закону.
Замовник визначає найкращою конкурсну пропозицію з
найнижчою ціною з врахуванням розуміння Замовника що
така ціна обумовлює якісне надання послуг та відповідність
нормативним та об’єктивним вимогам до такого роду
послуг.

2 Інша інформація Витрати, пов’язані з підготовкою та поданням конкурсної
пропозиції Учасник несе самостійно. До розрахунку ціни
конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати,
понесені Учасником у процесі проведення процедури
придбання послуги та укладення договору про надання
послуги. Зазначені витрати сплачуються Учасником.
Понесені витрати Учасника не відшкодовуються (в тому
числі і у разі відхилення пропозиції, відміни конкурсу чи
визнання конкурсу  таким, що не відбувся).
При розрахунку вартості конкурсної пропозиції Учасником
враховується ціна предмету конкурсу відповідно до
конкурсної документації та всі витрати, пов’язані з
виконанням зобов’язань Учасника процедури конкурсу по
виконанню договору,  в тому числі вартість «ціна»,  з
урахуванням усіх податків , зборів та передбачених Законом
відрахувань.
Учасник повинен зазначити у формі конкурсної пропозиції
згідно Додатку 1  до цього Порядку загальну вартість
пропозиції (з ПДВ та без ПДВ) по предмету конкурсу.

3 Відхилення конкурсних
пропозицій

Замовник відхиляє конкурсну пропозицію в разі якщо:
1) Учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, наведеним вище і
установленим статтями 23 і 29 Закону;
2) Учасник - переможець:
-  відмовився від підписання договору про надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до



вимог конкурсної документації;
3) наявні підстави, зазначені у частині четвертій статті 6 і
статті 27 Закону;
4) конкурсна пропозиція не відповідає умовам документації
з проведення конкурсу;
5) На переконання Замовника ціна запропонована
Учасником не обумовлює якісне надання послуг та
відповідність нормативним та/або об’єктивним вимогам до
такого роду послуг.
Інформація про відхилення конкурсної пропозиції протягом
двох робочих днів з дня прийняття рішення направляється
на електронну пошту Учасника.

VI. Результати конкурсу та укладання договору про надання послуг

1 Відміна Замовником
конкурсу чи визнання
його таким, що не
відбувся

Замовник відміняє конкурс в разі:
1) подання для участі в них менше двох конкурсних
пропозицій;
2) допущення до оцінки менше двох конкурсних пропозицій;
3) відхилення всіх конкурсних пропозицій у разі їх
невідповідності вимогам Закону.

Повідомлення про відміну конкурсу оприлюднюється
на сайті Замовника та повідомляється на електронну пошту
учасників.

2 Проведення оцінки
конкурсних пропозицій

Протягом 5-ти днів з дати розкриття Замовник
розглядає та оцінює конкурсні пропозиції, подані
учасниками, за встановленими критеріями відбору та
складає звіт про висновки процедури відбору. До уваги
беруться результати контролю якості послуг, що надаються
учасниками, які беруть участь у конкурсі. За результатами
конкурсу Замовник представляє обґрунтовані рекомендації
щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської
діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві
пропозиції щодо відбору суб’єктів  аудиторської діяльності
для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Замовник має право звернутися за підтвердженням
інформації, наданої Учасником, до відкритих джерел, до
сайтів органів державної влади, підприємств, установ,
організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання
достовірної інформації про невідповідність наданої
Учасником інформації, Замовник відхиляє конкурсну
пропозицію такого Учасника.

3 Призначення суб’єкта
аудиторської діяльності

Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності призначається
Наглядовою Радою ПрАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК».
У разі якщо Наглядова Рада не може прийняти рішення про
призначення суб’єкта аудиторської діяльності, рішення про
призначення аудитора може бути прийнято керівником
ПрАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК».

4 Укладення договору
щодо аудиту фінансової
звітності

Укладення договору щодо аудиту фінансової діяльності
здійснюється Замовником протягом 5 днів з дати прийняття
рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності.



Додаток 1
до Конкурсної документації

Форма „Конкурсна  пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче на бланку Учасника(за наявності).
Учасник не повинен відступати від даної форми.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (вказати повну назву Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі з
відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ
БУДИНОК»:
1. Повне найменування Учасника:_________________________________________________________
2. Місцезнаходження: ___________________________________________________________________
3. Контактний номер телефону/факс: _______________________________________________________
4. E-mail:_______________________________________________________________________________
5. Поштова  адреса: ____________________________________________________________________
6. Сайт Учасника _______________________________________________________________________
7. Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел): _____________________________________________
8. Код ЄДРПОУ: ______________________________________________________________________
9. Статус платника податків Учасника: _____________________________________________________
10. Уповноважена особа Учасника на підпис конкурсної пропозиції (посада, ПІБ, тел..):
_____________________________________________________________________________________
11. Уповноважена особа Учасника на підпис договору про надання аудиторських послуг за
результатами даного конкурсу (посада, ПІБ, тел..): _________________________________________
12. Номер у розділі реєстру Аудиторської палати України «Суб’єкти аудиторської діяльності, які
мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств,  що становлять
суспільний інтерес» _____________________________________________________________________
13. Номер, дата видачі, та термін дії  Свідоцтва про відповідність системи контролю якості
аудиторських послуг виданого Аудиторською палатою України та чинного на момент подання
пропозицій_____________________________________________________________________________
14. Строк надання послуг:_________________ календарних днів.
15. Ціна пропозиції щодо проведення аудиту за означений період діяльності
Замовника:______________________________ (з ПДВ*), ________________________ (без
ПДВ)(вказується ціна конкурсної  пропозиції (цифрами і прописом) з ПДВ та без ПДВ)
* Сума з ПДВ  вказується лише тими учасниками, які є платниками ПДВ.

До прийняття рішення про намір укласти договір про аудит фінансової звітності, Ваша
документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу
попереднього договору між нами. Якщо буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми
візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємось дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 30-ти календарних днів з
дня розкриття конкурсних пропозицій.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника



Додаток 2
до Конкурсної документації

Додаткова інформація щодо Учасника конкурсу
(в т.ч. вимоги, визначені у четвертій частині статті 6 Закону та статті 42 Закону)

(подається Учасником на фірмовому бланку)

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

Ми,  /найменування Учасника/  (далі -  Учасник),  в особі /Уповноважена особа/ надаємо
наступну інформацію, а саме:

1) відсутність/наявність дисциплінарного провадження стосовно  учасника конкурсу суб’єкта
аудиторської діяльності або його працівників-аудиторів,  що мають ознаки професійного
проступку відповідно  частин 4,5,  статті 42 Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» (довідку довільної форми);

2) відсутність/наявність стягнень за вчинення професійного поступку, застосованих до
учасника конкурсу суб’єкта аудиторської діяльності або його працівників-аудиторів,
відповідно  частини 6  статті 42 Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» за останні 4 роки включно з поточним (довідку довільної форми);

3) відсутність умов відповідно частини 4 статті 10 Закону, а саме учасник конкурсу суб’єкт
аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники,
учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а
також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:

o не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою,
фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з
такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім
тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного
інвестування;

o не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими,
гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова
звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного
інвестування;

o не перебували протягом періоду, зазначеного у частині першій цієї статті, у
трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова
звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів

4) відомості про юридичну особу (суб’єкта аудиторської діяльності), яка є учасником
конкурсу,  не внесено до Єдиного державного реєстру осіб,  які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення;

5) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті
9(перевір) Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань";

6) службова (посадова) особа учасника, яка підписала конкурсну пропозицію має бездоганну
ділову репутацію ( не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, не має не
знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості );

________________________ ________________________ ________________________
посада уповноваженої особи Учасника підпис та печатка прізвище, ініціали



Додаток 3
до Конкурсної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Метою проведення аудиту фінансової звітності є висловлення незалежної думки аудитора про

те, чи відображає фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» на визначену дату, його фінансові
результати і рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі –  МСФЗ).  Для вираження своєї думки щодо
фінансової звітності Замовника, Учасник проведе в необхідному обсязі аудиторські процедури,
передбачені стандартами і нормативами аудиту. Аудит проводиться відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту та Кодексу етики професійних бухгалтерів, прийнятих Міжнародною федерацією
бухгалтерів (далі – МСА).

Учасник зобов'язується за завданням Замовника надати послуги, за викладеним нижче
переліком:

1. Надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«СТРАХОВИЙ БУДИНОК», складеної відповідно до МСФЗ станом на 31 грудня року, що минув та
за календарний рік, що закінчився, з метою висловлення незалежної думки аудитора і надання
аудиторського звіту. Аудит проводиться відповідно до МСА.

2. Надання аудиторського звіту щодо відповідності  Звітних даних страховика
вимогам Розпорядження 39 ДКФП від 03.02.2004 р. зі змінами та доповненнями.

3. Вимоги до послуг:
3.1. За результатами проведеного аудиту фінансової звітності ПрАТ «СТРАХОВА

КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» Учасник зобов’язаний надати в паперовому вигляді (в
чотирьох примірниках) та електронній формі у формаі MS Word:

- аудиторські звіти («звіт незалежного аудитора»). Аудиторський звіт міститиме
незалежну думку аудитора щодо фінансової звітності. Аудиторський звіт складається
відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів;

- додатковий звіт для Аудиторсьуого комітету (або Наглядової ради в разі виконанням нею
функцій Аудиторського комітету);

- перелік виявлених викривлень, в тому числі тих, що потребують коригування фінансової
звітності Замовника (в разі їх наявності);

- листи повідомлення  до  керівництва та тих, кого наділено найвищими повноваженнями
за результатами аудиту. Ці листи повинні включати в себе  думки Аудитора та
зауваження щодо таких питань, як:

o суттєві питання якщо такі є,  що виникли у ході аудиту,  які обговорювалися з
управлінським персоналом;

o значні труднощі, якщо такі є, що виникли в ході аудиту;
o якісні аспекти практики бухгалтерського обліку Замовника. В тому числі

облікові політики, облікові оцінки та фінансову звітність;
o невиправлені викривлення та будь-які інші питання аудиту. на які б Ви хотіли

звернути нашу увагу.
3.2. Аудиторські звіти викладаються у формі звіту незалежного аудитора відповідно до

вимог МСА та вимог інших регуляторних органів (в разі необхідності).
3.3. Дотримання аудиторською фірмою вимог, які визначаються МСА, Законом України

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
3.4. Дотримання конфіденційності стосовно інформації, отриманої від Замовника в процесі

надання послуг.
3.5. Використання власного комп'ютерного обладнання при наданні послуг.
3.6. Дата аудиторського звіту є датою, на яку Аудитор має завершити всі аудиторські

процедури та отримати достатні та прийнятні докази, на яких буде грунтуватися думка аудитора
щодо фінансової звітності.

3.7. Учасник має передбачити виконання процедур для отримання достатніх доказів, що
підтверджують суми та розкриття інформації у фінансовій звітності Замовника. Аудит має включати



оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок,
оцінку прийнятності використаних облікових політик та достатності облікових оцінок, здійснених
управлінським персоналом Замовника, а також оцінку загального подання цієї звітності.

3.8. Під час проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«СТРАХОВИЙ БУДИНОК» можуть мати місце невиявлені помилки та випадки невідповідності
законодавству України,  які суттєво не впливають на фінансову звітність Замовника. Проте Учасник
має планувати свою роботу таким чином, щоб отримати достатню ймовірність виявлення суттєвих
викривлень у фінансовій звітності Замовника, що є результатом зловживань, помилок та порушень
законодавства.

3.9. Якщо в процесі проведення аудиту буде виявлено фактори, які призведуть до
модифікації аудиторської думки, Учасник повинен буде провести аналіз цих факторів та інших
виявлених недоліків в сфері обліку і системи внутрішніх контролів та, за можливості і наявності
достатньої інформації, оцінити їхній вплив на фінансову звітність. Вартість цього аналізу та
підготовка звіту повинна бути включена в ціну конкурсної пропозиції.

3.10. Відповідно до МСА 705, у випадку висловлення  негативної думки або відмови від
висловлення думки, навести перелік чинників, які б за відповідних обставин також призводили до
модифікації аудиторської думки.


