Додаток до Порядку
проведення конкурсу з відбору суб’єктів
аудиторської діяльності, які можуть бути
призначені для надання послуг з проведення
аудиту консолідованої фінансової звітності
ПАТ «Аграрний фонд» за 2018 рік
Голові правління
ПАТ «Аграрний фонд»
Радченку А.А.
ЗАЯВКА
на участь в конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені
для надання послуг з проведення аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ «Аграрний
фонд» за 2018 рік
І. Відомості про суб’єкта аудиторської діяльності:
1. Найменування:______________________________________________________;
2. Місцезнаходження: _______________________________________________________;
3. Керівник
прізвище, ім’я, по батькові:_________________________________________________________;
роб. телефон, мобільний телефон:___________________________________________________;
факс, e-mail:______________________________________________________________________;
4. Номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності ___________________;
5. Код згідно з ЄДРПОУ:_______________________________________________________________;
6. Номер і дата державної реєстрації: ____________________________________________________;
7. Кількість працівників, залучених до надання аудиторських послуг, які працюють на умовах
повної зайнятості ___________________________________________________________________;
8. Частка суми винагороди, отримана від ПАТ «Аграрний фонд» за кожен з останніх трьох років
поспіль від загальної суми чистого доходу від надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової
звітності (у разі наявності) _________________________________________________________%;
9. Кількість працівників, які мають сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на
заняття аудиторською діяльністю на території України ___________________________________;
10. Кількість працівників, які мають принаймні один документ, що засвідчує проходження повної
програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом Міжнародної федерації
бухгалтерів (IFAC), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА),
Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA), Інститутом
присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW) _______________________________________;
11. Інформація про характер господарських взаємовідносин з ПАТ «Аграрний фонд» (у разі
наявності)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
12. Інформація про наявність у суб’єкта аудиторської діяльності (або в єдиної мережі суб’єктів

аудиторської діяльності, у тому числі за межами України, до якої входить даний суб’єкт
аудиторської діяльності) досвіду надання аудиторських послуг суб’єктам господарювання
аграрної галузі
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
13. Щорічний дохід суб’єкта аудиторської діяльності протягом останніх трьох років (млн. грн.)
__________________________________________________________________________________;
14. Інформація про наявність у суб’єкта аудиторської діяльності договору страхування
відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку із
провадженням професійної діяльності на суму не менш як 50 млн. гривень). Термін дії договору
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
ІІ. Суб’єкт аудиторської діяльності підтверджує, що:
відсутній запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про
припинення діяльності юридичної особи в результаті її ліквідації та визнання юридичної особи
банкрутом.
Підпис цієї Заявки відповідними фізичними (-ою) особами (-ою), свідчить, що такі дії є згодою
суб’єкта персональних даних (відповідної фізичної особи) у розумінні Закону України «Про захист
персональних даних».
Суб’єкт аудиторської діяльності надає згоду ПАТ «Аграрний фонд» на обробку, використання,
збереження і поширення (розповсюдження, реалізація, передача тощо), як даних, які містяться в
наданих документах, так і самих документів (їх копій) третім особам на власний розсуд, без окремої
згоди на те суб’єкта аудиторської діяльності.
Надання недостовірних відомостей з метою призначення для надання послуг з
проведення аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ «Аграрний фонд» за 2018 рік
розцінюється ПАТ «Аграрний фонд» як шахрайські дії, які спрямовані на заволодіння
коштами товариства шляхом обману чи зловживання довірою, у зв’язку з чим буде
здійснюватися вичерпний перелік заходів задля упередження кримінального правопорушення
і недопущення незаконного заволодіння коштами.
Разом з тим, надання недостовірної інформації тягне за собою, зокрема, кримінальну
відповідальність посадових осіб суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності.
Керівник суб’єкта аудиторської діяльності (юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)
м.п.

