ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Наглядової ради
АТ «МетаБанк»
від 03.07.2020 р.
Оголошення
про проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності
для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
Акціонерного товариства «МетаБанк»
АТ «МетаБанк» (надалі – Банк) на виконання вимог статті 29 Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» оголошує конкурс з відбору суб’єктів
аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності Банку за 2020 рік.
Конкурс проводиться відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів
аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності Акціонерного товариства «МетаБанк», затвердженого Наглядовою радою
15.07.2019 (далі - Порядок).
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:
обов’язковий аудит фінансової звітності Банку за період, що починається 1 січня та
завершується 31 грудня 2020 року, відповідно до міжнародних стандартів аудиту та Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі - Закон про аудит);
перевірка Звіту про управління, що складається Банком та подається до Національного банку
України разом із фінансовою звітністю;
оцінка якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно
до вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними
банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України
від 30 червня 2016 року №351 (зі змінами) та вимог постанови Правління Національного банку
України від 22.12.2017 №141 (із змінами).
За рішенням Національного банку завдання на проведення обов’язкового аудиту може бути
розширено, що передбачається договором на проведення аудиту.
Дані щодо діяльності та фінансового стану Банку розміщені у загальному доступі на веб-сайті:
http://www.mbank.com.ua/. На письмовий запит аудиторської фірми Банк може безкоштовно
надати іншу документація, що стосується об’єкту аудиту.
Спосіб та строки подання документів для участі в конкурі:
Місце подання: 69006, м. Запоріжжя, проспект Металургів, 30.
Спосіб поданя: особисто, засобами поштового зв’язку або на електронну пошту контактної
особи.
Кінцевий строк подання: до 16.00 год. 10.08.2019 включно
Контактна особа: головний аудитор Служби внутрішнього аудиту Ліпкевич Тетяна Василівна,
тел. (061) 228 78 34, ел.пошта tlipkevich@mbank.com.ua.
Для участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності мають подати конкурсну
пропозицію, що включає наступні документи:
1. Заява на участь в конкурсі, складена в довільній формі з обов’язковим зазначенням в ній:
цінової пропозиції в національній валюті України з урахуванням ПДВ та всіх супутніх витрат
(витрати на відрядження аудиторів, сплату податків та зборів, тощо);
умов оплати послуг;

контактної особи (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса електронної пошти, номер телефону,
тощо);
інформації про керівника (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактні телефони) з
підтвердженням його повноважень;
2. Інформація про суб’єкта аудиторської діяльності у формі, що є додатком до цього
Оголошення, разом з належним чином завіреними копіями документів, що підтверджують
інформацію в ній;
3. Запевнення щодо дотримання суб’єктом аудиторської діяльності визначених статтями 6, 10,
26, та 27 Закону про аудит вимог щодо незалежності аудиторів та суб’єкта аудиторської
діяльності, обмежень щодо надання послуг;
4. Гарантійне зобов’язання суб’єкта аудиторської діяльності про готовність щодо:
виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності на умовах конкурсної
пропозиції в повному обсязі;
укладення договору про надання аудиторських послуг на умовах конкурсної пропозиції у
термін до 25.09.2020 року.
Критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності для участі в конкурсі:
У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам
Закону про аудит, а також таким критеріям відбору:
пройшли обов’язковий контроль якості аудиторських послуг не раніше 2017 року, що
підтверджено відповідним документом Інспекції із забезпечення якості;
забезпечують самостійне проведення аудиту Банку;
надавали послуги обов’язкового аудиту річної фінансової звітності банкам протягом трьох
років поспіль, що передують звітному періоду;
спроможні забезпечити передачу Банку аудиторського звіту не пізніше 20 березня року
наступного за звітним та Звіту з оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за
кредитними операціями у строк, визначений нормативно-правовими актами Національного
банку.
До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти аудиторської діяльності, які:
подали конкурсну пропозицію із порушенням встановлених строків;
не відповідають вимогам Закону про аудит;
подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну або неповну інформацію.
Критерії конкурсного відбору (визначення переможця конкурсу з урахуванням п. 4.2
Порядку):
цінова пропозиція з урахуванням ПДВ та всіх супутніх витрат (витрати на відрядження
аудиторів, сплату податків та зборів, тощо);
умови оплати послуг;
відсутність 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.
При рівнозначності пропозицій претендентів Наглядова рада має право застосувати додатковий
критерій: належність до міжнародних аудиторських мереж.
Спосіб та строк повідомлення про результати конкурсу:
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Банку http://www.mbank.com.ua/. Переможцю
конкурсу інформація про результати конкурсу направляється на електронну адресу, зазначену в
Заяві про участь в конкурсі
Наглядова рада АТ «МетаБанк»

