
ЗВІТ 
 

про висновки відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг аудиту фінансової звітності 
Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод» 

 
м. Київ 25 жовтня 2019 р. 

 

Присутні: 

Голова Ревізійної комісії: 

Члени Ревізійної комісії: 

 

− Зосiмов Олексій Іванович; 

− Малиш Яна Миколаївна; 

− Морозова Олена Георгіївна; 

− Вареня Вячеслав Олексійович. 

 

Приватним акціонерним товариством «Харківський тракторний завод» (далі за текстом – 

Товариством) оголошено проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути 

призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (далі за текстом – Конкурс) про 

що на власному веб-сайті Товариства xtz.ua розміщено відповідне оголошення. 

Ревізійна комісія, як орган Товариства, на який покладено функції Аудиторського комітету, відповідно 

до протоколу Наглядової Ради № 54 від 10.01.2019 р., розглянула конкурсні пропозиції. 

За час проведення конкурсу учасникам була надана можливість надати конкурсні пропозиції або 

зміни до них шляхом відправлення за допомогою послуг поштового зв'язку або на електронну пошту. 

Станом на 16 год. 30 хв. 22.10.2019 р. Товариством отримано 2 (дві) конкурсні пропозиції від суб'єктів 

аудиторської діяльності. 

 
Загальні показники конкурсних пропозиції: 
 

Учасник 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ГЛОССА-

АУДИТ», зареєстровано у 
Реєстрі аудиторів за № 3727 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Харків», 
зареєстровано у Реєстрі 

аудиторів за № 0186 

Включення аудиторської компанії до 

розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

Включено Включено 

Добра репутація аудиторської фірми 

(кількість стягнень протягом двох 

років поспіль у вигляді попередження 

або зупинення права на надання 

послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності або обов’язкового 

аудиту фінансової звітності 

підприємств, що становлять 

суспільний інтерес) 

Стягнення відсутні Стягнення відсутні 

Відсутність існуючого та/або 

потенційного конфлікту інтересів і 

загроз незалежності під час надання 

аудиторських послуг 

Конфлікт інтересів та загрози 

незалежності відсутні 

Конфлікт інтересів та загрози 

незалежності відсутні 

Відсутність обмежень, пов’язаних із 

тривалістю надання послуг Товариству 

(виконання завдання з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності не може 

перевищувати 10 років) 

Обмеження відсутні Обмеження відсутні 

  



 

Ціна аудиторських послуг та умови 

оплати (розподіл платежів за 

договором протягом періоду надання 

послуг) 

Вартість послуг становить 

270 000,00 грн.: 

- 40% передоплата протягом 5 

б.д. з моменту укладання 

Договору; 

- 40% передоплата протягом 5 

б.д. з моменту виставлення 

рахунку у строк до 10.02.2020 р.; 

- 20% протягом 5 б.д. з моменту 

підписання акту приймання-

передачі послуг 

Вартість послуг становить 

240 000,00 грн.: 

- 75% передоплата протягом 5 

к.д. з моменту укладання 

Договору; 

- 25% протягом 5 к.д. з моменту 

підписання акту приймання-

передачі послуг 

Наявність страхування цивільно-

правової відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед третіми 

особами 

Наявний договір добровільного 

страхування цивільно-правової 

відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед 

третіми особами ДЦВА № 15/18-

ОО/Х/01 від 22.11.18 р. Розмір 

страхової суми 10 000 000 грн. 

Наявний договір добровільного 

страхування цивільно-правової 

відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед 

третіми особами № 03451943 

від 20.03.2019 р. Розмір 

страхової суми 10 000 000 грн. 

Наявність досвіду проведення аудиту 

фінансової звітності підприємств 

машинобудування, що становлять 

суспільний інтерес 

АТ «ХТЗ» (05750295), 

2016-2018 рр. 

АТ «ХТЗ» (05750295), 

2014-2015 рр. 

Кількість фахівців, загальна кількість 

годин/трудовитрати та середня ставка 

грн./людино-годину 

Загальна чисельність штатних 

кваліфікованих працівників, що 

працюють за основним місцем 

роботи, - 10 осіб. За основним 

місцем роботи в працює 5 

аудиторів. Вартість однієї 

людино-години становить 550-

1 000 грн. в залежності від 

категорії фахівця. 

Загальна чисельність штатних 

становить 21 особу, з яких 16 

приймають безпосередню 

участь у наданні аудиторських 

послуг. Кількість працівників за 

основним місцем роботи, які 

включені до Реєстру аудиторів, 

становить 7 осіб. Працюють 2 

працівники, які мають чинні 

сертифікати (дипломи) саме 

Асоціації присяжних 

сертифікованих бухгалтерів. 

Вартість однієї людино-години 

становить 250-600 грн. в 

залежності від категорії фахівця. 

 

 

 

По вищенаведеним основним показникам конкурсних пропозицій: 

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Харків» запропонувало найменшу 

вартість за надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності; 

• Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОССА-АУДИТ» запропонувало найбільш вигідні умови 

оплати аудиторських послуг, досвід з проведення аудиту підприємств машинобудування, що 

становлять суспільний інтерес, є тривалішим та актуальнішим. 

 

ВИСНОВКИ: 
Ревізійна комісія Товариства, розглянувши надані конкурсні пропозиції дійшла висновку, що 

учасники Конкурсу відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» та Конкурсній документації. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
Ревізійна комісія Товариства, з вищевказаних конкурсних пропозицій, рекомендує Наглядовій Раді 

Товариства обрати/призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 



фінансової звітності Товариства за 2019 рік аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ГЛОССА-АУДИТ». 

 

 

 

 

Голова Ревізійної комісії: 
 

_______________ Зосiмов О.І. 
 

Члени Ревізійної комісії: _______________ Малиш Я.М. 
 

 _______________ Морозова О.Г. 
 

 _______________ Вареня В.О.  


