
 

Додаток 2  

 

Інформація про аудиторську фірму 

 

№ 

п/п  

Питання  Відповіді, докладний опис 

1  Повне найменування аудиторської фірми та 

номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності;  

код ЄДРПОУ, адреса, контактна інформація 

(телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ 

контактної особи; 

 

2  Уключення аудиторської фірми до окремого 

розділу Реєстру аудиторів (вказати номер в 

Реєстрі)  

 

3 Наявність чинного договору страхування 

цивільно-правової відповідальності перед 

третіми особами, укладеного відповідно до 

положень чинного законодавства України, 

його реквізити та термін дії 

 

4 Інформацію щодо проходження перевірки 

системи контролю якості, дата та номер 

свідоцтва 

 

5 Досвід роботи аудиторської фірми, ключового 

партнера з аудиту, аудиторів, які 

безпосередньо залучатимуться для 

проведення аудиту фінансової звітності 

Товариства, з надання аудиторських послуг 

щодо проведення обов'язкового аудиту 

фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, уключаючи  

фінансові установи (з вказанням переліку 

основних клієнтів серед промислових 

/фармацевтичних підприємств  тощо (або 

дадати необхідне) за останні 3 роки) 

 

6  Інформація про аудиторів, ключового 

партнера з аудиту, які працюють в 

аудиторській фірмі за основним місцем роботи 

та залучатимуться для проведення аудиту 

фінансової звітності Товариства, із 

зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, 

номера реєстрації в Реєстрі аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності;  

 

7 Інформація щодо кількості штатних 

кваліфікованих працівників аудиторської 

фірми, які залучаються до виконання завдань 

з аудиту фінансової звітності Товариства з 

підтвердженням кваліфікації відповідно до 

статті 19 Закону про аудит або копії чинних 

сертифікатів (дипломів) професійних 

організацій, що підтверджують високий 

рівень знань з міжнародних стандартів 

фінансової звітності.  

 

8  Інформація щодо тривалості договірних 

відносин поспіль аудиторської фірми з 

Товариством з питань проведення аудиту 

фінансової звітності Товариства  
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9  Інформація щодо відсутності (наявності) 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 органом, який регулює/регулював 

аудиторську діяльність 

 

10 Інформація про надання Товариству послуг, 

зазначених у частині четвертій статті 6 

Закону про аудит, за фінансовий рік, який 

передує звітному року, що перевіряється, та 

за звітний рік, що перевіряється (за 

наявності)  

 

 

Керівник аудиторської фірми 

 

Дата, підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


