
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати конкурсу 

з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання 
послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ 

«УЛФ-ФІНАНС» за 2019 рік 
 
ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (далі – Товариство) в період 03.09.2019-16.03.2019  провело 

конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства (далі – Конкурс). 
 

До Конкурсу запрошувалися аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», 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 був вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми 

для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «УЛФ-ФІНАНС». 
Фінансова звітність та інша публічна інформація ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» доступна на 
веб-сайті https://ulf.ua/ua/. 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: 

1.1. Аудит фінансової звітності ТОВ «УЛФ-ФІНАНС»  (українська та англійська 
версії) за 2019 рік, включаючи річний звіт про управління, яка  подається до 

Нацкомфінпослуг, cкладеної відповідно до МСФЗ, вимог чинного законодавства, в 
тому числі нормативно-правових актів Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг, 
НКЦПФР, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, 
що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням 

вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».  
 

Аудиторський звіт (висновок) аудитора щодо аудиту фінансової звітності ТОВ 

«УЛФ-ФІНАНС», який подається до Нацкомфінпослуг, повинен бути складений 
відповідно до вимог МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання 

звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного 
аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 
незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація - відповідні показники і 

порівняльна фінансова звітність», МСА 720 (переглянутого) «Відповідальність 
аудитора щодо іншої інформації». 

 
1.2. Термін випуску звітності до 31.03.2020 року. 
 

У  конкурсі брали  участь  суб’єкти аудиторської діяльності, які: 
1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової 

звітності та  аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №  2258-VIII до Аудиторів,  які 
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 становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги 



з обов’язкого 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 Товариству. 

 
3. Основними критеріями, за якими здійснювався відбір аудиторської фірми 
було:  

1. Відповідність суб’єкта аудиторської діяльності вимогам, встановленим Законом 
про аудит. 

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. 
3. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності фінансових 

установ та в галузі.  
4. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України 
претензій, скандалів та будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних 

стандартів аудиту.  
5. Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості 

аудиторських послуг.  
6. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність 

сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською 
діяльністю.  
7. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності.  

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.  

9. Наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності 
перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства 

України. 
10. Відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству. 
11. Відсутність обмежень щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону про 

аудит.  
12. Вартість аудиторських послуг.  

13. Якість інформації, яка надається.  
 
Оцінювання конкурсних пропозицій здійснювалось на підставі Порядку проведення 

конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «УЛФ-ФІНАНС». 

 
Результати проведення Конкурсу: 
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» від 

16.09.2019 року переможцем Конкурсу стало ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», яке 
надало найнижчу цінову пропозицію. 

 
 
 
 

 

 

 

 


