
АТ «АЛЬТБАНК» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для 
надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «АЛЬТБАНК» за 2021 та 2022 
роки (далі-конкурс). 

Для участі в конкурсі запрошуються аудиторські компанії, які відповідають вимогам, що 
встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», 
зокрема можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес. 

Для участі в конкурсі просимо надсилати конкурсні пропозиції (повний перелік 
документів, які надаються для участі в конкурсі, наведено у пункті 8.1. тендерної 
документації). 

Кінцевий строк приймання конкурсної пропозиції -15.09.2021. 
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: 
 обов’язковий аудит фінансової звітності Банку за 2021 рік, в тому числі аудиторські 

звіти, що будуть подані до Національного банку України та НКЦПФР;  
 перевірка Звіту про корпоративне управління за 2021 рік; 
 здійснення першого етапу оцінки стійкості Банку за 2021 рік, відповідно до Положення 

про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого 
постановою Правління НБУ від 22.12.2017 № 141; 

 переклад фінансової звітності Банку та аудиторського висновку за 2021 рік на 
англійську мову; 

- обов’язковий аудит фінансової звітності Банку за 2022 рік, в тому числі аудиторські 
звіти, що будуть подані до Національного банку України та НКЦПФР;  

- перевірка Звіту про корпоративне управління за 2022 рік; 
- здійснення першого етапу оцінки стійкості Банку за 2022 рік, відповідно до Положення 

про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого 
постановою Правління НБУ від 22.12.2017 № 141; 

- переклад фінансової звітності Банку та аудиторського висновку за 2022 рік на 
англійську мову. 

З умовами та порядком проведенням конкурсу можна ознайомитися за посиланням: 
https://altbank.ua/ 

 
Документи надсилайте, будь-ласка, на електронну адресу Olena.kraieva@altbank.ua 
 
Контактна особа: начальник Відділу внутрішнього аудиту Краєва Олена (044) 251-13-55 
 
Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «АЛЬТБАНК» доступна на вебсайті 

Банку https://altbank.ua/ у розділі «Про Altbank», фінансові звіти банку. 
 
Додаткова інформація про діяльність АТ «АЛЬТБАНК» може надаватись у разі 

необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. 
 
Конкурсні пропозиції будуть розглянуті Наглядовою радою АТ «АЛЬТБАНК. 
 
Результати конкурсу будуть оприлюднені на вебсайті АТ «АЛЬТБАНК» не пізніше 

31.10.2021. 
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