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1. Вступ 

Відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» ТОВ «ЗЛМЗ» зобов'язано оприлюднювати річну фінансову звітність разом з 

аудиторським висновком. 

Згідно ч. 16 ст. 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» 

(далі – Закону) обов'язковий аудит фінансової звітності - аудит фінансової звітності суб'єктів 

господарювання, які відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднити або надати фінансову 

звітність користувачам фінансової звітності разом з аудиторським  звітом, що проводиться 

суб'єктами аудиторської діяльності на підставах і в порядку, передбачених Законом. 

Згідно ч. 3 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» 

на ТОВ «ЗЛМЗ», покладено обов'язок з проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської 

діяльності (далі конкурс), який буде надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності.  

Технічним завданням та Порядком проведення відбору суб’єктів аудиторської діяльності 

для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності, який є невід’ємною частиною 

Технічного завдання, встановлюються порядок проведення конкурсу, а також однозначні прозорі 

та недискримінаційні критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності. 

2. Обсяг робіт і очікувані терміни виконання 

В рамках проведення обов'язкового аудиту необхідно отримати аудиторський звіт суб’єкта 

аудиторської діяльності, відповідно до статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності і 

аудиторську діяльність». Строк надання звіту – не пізніше 10 березня 2021 р. 

3. Загальні вимоги до надання послуг 

Обов'язковий аудит проводиться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової 

звітності і аудиторську діяльність». Метою проведення обов'язкового аудиту є формування думки 

незалежного аудитора про достовірність показників фінансової звітності та про відсутність 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. 

Основними завданнями аудиту є: 

 оцінка загального порядку складання та подання фінансової звітності, її структури і змісту, 

включаючи розкриття інформації; 

 оцінка прийнятності застосовуваних облікових політик і обґрунтованість облікових оцінок 

і відповідного розкриття інформації; 

 оцінка відповідності відображеної в звітності інформації прийнятим способам ведення 

обліку, що істотно впливає на прийняття рішень зацікавленими користувачами звітності; 

 оцінка достовірності та повноти подачі інформації де мали місце господарські операції та 

події. 

4. Місце надання послуг 

ТОВ «ЗЛМЗ» за адресою: Південне шосе, 72, Запоріжжя, Запорізька область, 69008 

 

5. Основна інформація по підприємству 

5.1. Основні фінансово-економічні показники на 31.12.2019 р. та за 2019 р. (млн. грн.) 

 

Показник Підприємство 

Виручка від реалізації 1 333 

Всього активи 507 

Всього зобов'язання 366 

Чистий прибуток/збиток 24 406 

Середня кількість працівників, осіб. 1 014 

 

 



6. Порядок проведення відбору суб’єктів аудиторської діяльності 

ТОВ «ЗЛМЗ» дотримується Порядку проведення відбору суб’єктів аудиторської діяльності 

для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності (Додаток 1 до даного Технічного 

завдання) при проведенні відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності. 

 

7. Вимоги до суб'єкта аудиторської діяльності 

У конкурсі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які відповідають 

вимогам Закону, а також іншим критеріям, встановленим нижче: 

 підтвердження про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, 

які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності;  

 мають достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до 

надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. В суб’єкті аудиторської 

діяльності за основним місцем роботи має працювати за основним місцем роботи 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, або мати чинні 

сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань 

з міжнародних стандартів фінансової звітності.  

 наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг 

обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ЗЛМЗ»; 

 здійснення діяльності з аудиту на ринку аудиторських послуг на протязі не менше 10 

років; 

 наявність досвіду аудиту компаній промислової галузі не менше 3-5 років; 

 наявність бездоганної репутації, яка підтверджується відгуками існуючих клієнтів 

аудитора; 

 дотримання ч. 3 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську 

діяльність», а саме: сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності 

протягом попереднього річного звітного періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної 

суми доходу від  надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з 

тривалістю надання послуг цьому підприємству; 

 незалежність і об'єктивність аудиторів і ключового партнера при наданні аудиторських 

послуг має відповідати ст. 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності і 

аудиторську діяльність», що забезпечується зокрема шляхом впровадження відповідних 

політик і процедур, а також наявністю системи контролю за їх виконанням; 
 

 

 

 

 

Головний бухгалтер ТОВ «ЗЛМЗ»                                                             О.В. Борисенко 
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