Технічне завдання
на проведення фінансового аудиту діяльності Громадської Організації
«ЗАБОРОНА МЕДІА»за період 01.01.2021-31.12.2021р.
ГО «ЗАБОРОНА МЕДІА» (надалі – Організація) для підвищення якості контролю,
здійснення системного моніторингу, аналізу та оцінки своєї діяльності оголошує
тендер на отримання послуги з проведення зовнішнього незалежного фінансового
аудиту звітності загального призначення за період з 01 січня 2020 р. до 31 грудня
2020 р.
Аудит має бути проведений зовнішнім, незалежним і кваліфікованим аудитором.

1. Цілі, завдання та обсяг аудиту:
a) перевірити фінансову звітність загального призначення, яка складається з
фінансової звітності , що включає баланс на 31.12.2020р та звіт про фінансові
результати за період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року, підготовлені
відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, і висловити думку
аудитора щодо того, чи фінансова звітність загального призначення достовірно
відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Організації станом на 31 грудня
2020 року, результати її діяльності та її балансові залишки у році, який закінчився на
цю дату, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
в Україні.
Оцінити дотримання організацією національного податкового законодавства та
підзаконних нормативних актів.
Аудит повинен проводитися відповідно до міжнародних стандартів аудиту,
затверджених Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування
достовірності (IAASB).

2. Порядок проведення аудиту
Аудитор самостійно розробляє, планує та виконує усі необхідні аудиторські
процедури, керуючись міжнародними стандартами аудиту та власним досвідом.
Організація зобов’язується надати аудитору доступ до усієї інформації та документів,
які стосуються діяльності та фінансової звітності організації, та надати усі необхідні
роз’яснення, у тому числі у письмовій формі.
Голова Організації, фінансовий директор та бухгалтер ГО «ЗАБОРОНА МЕДІА»
несуть персональну відповідальність за надання аудиторам всієї необхідної
інформації, бухгалтерських записів і змін до них, комп’ютерних даних тощо, а також
за забезпечення всіх необхідних умов, для виконання незалежними аудиторами
всього обсягу робіт, встановленого цим технічним завданням.

3.

Звіт за результатами аудиту

За результатами аудиторської перевірки аудитор повинен надати звіт, що включає:
●
●

Звіт аудитора щодо фінансової звітності загального призначення (01
січня – 31 грудня 2020 рік).
Підсумковий лист управлінському персоналу.

Відповідні звіти повинні містити думку аудитора та результати перевірки. Звіти
повинні містити запевнення того, що аудит було проведено відповідно до
міжнародних стандартів аудиту IAASB і кваліфікованим аудитором.
Перелік результатів не обмежується визначеним переліком робіт, і аудитор може
також висвітлити інші питання. Звіт має містити детальну інформацію стосовно
методології аудиту та обсягу проведеної перевірки. Звіт незалежного аудитора
повинен чітко визначати, згідно якого стандарту проводився аудит (наприклад, ISA
800/805). Фінансовий звіт, який був предметом аудиту, додається до аудиторської
звітності.
Аудитор повинен надати рекомендації для виправлення недоліків,якщо такі будуть
виявлені. Рекомендації повинні бути подані в порядку пріоритетності.
Звіт має містити підпис та посаду відповідального аудитора, назву аудиторської
компанії.
Звітність готується українською та англійською мовами, і подається до організації у
двох паперових і цифрових примірниках у форматі PDF.
4.

Вимоги до аудиторів

4.1. Виконавцем незалежного аудиту може бути фізична чи юридична особа, що
відповідає таким критеріям:
а) аудиторська компанія (аудитор), внесена в реєстр аудиторських компаній та
аудиторів, які мають право надавати аудиторські послуги;
б) аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа –
підприємець чи співробітник компанії) повинен мати свідоцтво аудитора (серія А),
видане Аудиторською палатою України;
в) аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа –
підприємець чи співробітник компанії) повинен мати досвід співпраці з організаціями
неприбуткового сектору.

4.2.Не може бути допущений до проведення аудиту аудитор, який:
- має родинні стосунки з членами керівного складу Організації; та/або

- є членом чи працівником Організації; та/або
- двічі поспіль проводив фінансовий аудит діяльності Організації.
5.Терміни надання послуг
09 – 22 серпня 2021 р. – активна фаза проведення аудиту
23 серпня – 31 серпня 2021 р. – написання звітів за результатами аудиту та їх
подання до ГО Заборона Медіа.
Примітка: Механізм перерахування коштів переможцю тендеру передбачає два
транші -аванс у розмірі 50% вартості при підписання договору та остаточний
розрахунок 50% вартості після подання звітів за результатом аудиту до ГО Заборона
Медіа.
За результатами тендеру буде підтримано одну пропозицію. Для участі у тендері
претенденти подають такі документи:

1. Тендерна пропозиція у вигляді листа-зобов‘язання, складеного у довільній
формі на офіційному бланку учасника тендеру, з підписом уповноваженої
особи, завіреного печаткою. У листі слід зазначити: терміни виконання
фінансового аудиту згідно з технічним завданням, зобов’язання аудиторської
фірми щодо забезпечення якості проведення аудиту із дотриманням принципу
незалежності та конфіденційності . Лист включає також цінову пропозицію в
гривнях. Загальна вартість послуг має бути вказана включно з ПДВ.

2. Копія Витягу про реєстрацію з Єдиного державного реєстру.
3. Копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
4. Список аудиторів, яких планують залучити до виконання фінансового аудиту
з їхніми стислими CV

5. Контакти учасника тендера, її керівника та контактної особи, що
відповідатиме за координацію проведення аудиту та комунікацію з ГО
Заборона Медіа.

6. Приклади надання аналогічних послуг організаціям неприбуткового сектору.
Тендерні пропозиції, що не відповідають цим вимогам, не розглядатимуться.
Найменування і реквізити юридичної особи, якій буде надано замовлення за
результатами проведення тендеру та з якою ГО Заборона Медіа буде оформляти
юридичні відносини, мають збігатися з найменуванням і реквізитами учасника
тендеру, заявка якого переможе.

Тендерні пропозиції надсилати в електронному вигляді з темою «Тендерна
пропозиція на фінансовий аудит 2020» на адресу: n.roslik@zaborona.com
Останній термін подання тендерних пропозицій – 31 липня 2021 року.
Оголошення результатів тендеру – 4 серпня 2021 року.
Уся комунікація і надання інформації здійснюється в електронному вигляді до 28
липня 2021 р.

