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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв

тов "прЕмIорIll
вiд 20.01.2022 р, (протокол ЛЬ 55 )

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення вiдкритого конкурсу

з вiдбору суб'екта аудиторськоI дiяльностi
для надання послуг з обов'язкового аудиту консолiдованоi фiнансовоi звiтностi

ТОВ ПPEMIOPI (iдентифiкацiйний код 39848510)
та його дочiрнього пiдприемства PREMIORI BRASIL MARKETING Е

REPRESENTAqAO
LTDA, Бразилiя

(iдентифiкацiйний код 36.197 .7 l4l0001-89)
складеноi станом на 31.12.202l, р.

Метою проведення конкурсу:
е вiдбiр на конкурсних засадах суб'екта аудиторськоТ дiяльностi для наданЕя послуг з обов'язкового аудиту

фiнансовоТ звiтностi ТОВ (IIPEMIOPI) (iдентифiкаuiйний код 30637114) склаленоi станом наЗ1.12.202l р,.

Iнформацiя про замовника поспуг:
- Повне найменування : ТОВАРИСТВО З ОБМЕ)I(ЕНОJIЮ ВIДIОВIДАJЪНIСТЮ (IIPEMIOPI>>, код СДРПОУ
ТоВ KIIPEMIOPI) - 39848510
- Мiсцезнаходження: УкраТна, 09100, КиiЪська областьо м. Бiла Щерква, вул. Леваневського, буд. 9l
- Орган, який здiйсrпое функцiТ аудиторського KoMiTery: Збори учасникiв ТОВ (IIPEMIOPI>.
- Посадова особа замовника, уповновarкена здiйснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Вiдповiдальний за
надання роз'яснень щодо документацiI Головний бухгалтер Товариства, Трехлiб Олена АнатолiiЪна, електронна
адреса: Elena.Trekhleb@rosava.com

За критерiями, визначеними Законом Украiпи <<flpo бухгаJIтерськпй облiк та фiнапсову звiтнiсть в
Украi'пЬ> ТОВ (IIPEMIOPI) вiдносlаться до пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec.

Критерii заJIучення суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi до участi в KoHKypci:
Аулиторськi послуги мо}r$rгь надаватися лише субОсктом аудиторськоi дiяльностi, якому таке право надано в
порядку та на умовах, визначених Законом про аудrг та якi:
- вiдповiдають встановленим Законом про аудит вимогам, якi мохqrгь надавати посJryги з обов'язкового

аудиту фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec;
- вкJIюченi до вiдповiдного розлiлу Реестру аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi та суб'ектiв

аудиторськоТ дiяльностiо а саме до реестру суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковий аулит фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec;

- за попереднiй рiчний звiтний перiод сума винагороди вiд кожного з пiдприемств, що становлять оуспiльний
iHTepec, яким надаваJIися посJryги з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi протягом цього перiоду, не
перевищуваJIа 15 вiдсоткiв загальноТ супли доходу вiд надання аудиторських посJrуг;

- можуть забезпечити достатнiй piBeHb квалiфiкачii та досвiду аулиторiв i персоналу, який зац/чаеться до
надання послуг вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аулиry;

- пройшли перевiрку контролю якостi аудиторських посJryг, здiйснену у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства;

- мають добру репугачiю (вiдсутнi протягом двох poKiB поспiль застосування до аудlтгорськоТ фiрми бiльше
трьох разiв стягнення у виглядi попередження або зупинення права на надання послуг з обов'язкового
аудиту фiнаноовоi звiтноотi або обов'язкового аудиту фiнаноовоi звiтноотi пiдприемотва, цо етановлять
суспiльний iHTepec);

- можуть забезпечити достатнiй piBeHb забезпеченостi працiвниками за основним мiсцем роботи для
виконаннrl завдань з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi (за основним мiсцем роботи мае працювати
не менше п'яти аудиторiв iз загальною чисельнiстlо штатних квалiфiкованшс працiвникiв, якi з:шучаються
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до виконання завдань, но меншо 10 осiб, з яких щонайменше двi особи повиннi пiдтвердити квшriфiкачirо
вiдповiдно до статгi 19 Закону про аудит або мати чиннi сертифiкати (дипломи) професiйних органiзацiй,
що пiдтвердяqують високий piBeHb знань з мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi);

- вiдсрнi порушення вимог щодо забезпечення незаJIежностi суб'екта аудиторськоТдiяльностi, а тому числi
аудитор, суб'ект аудиторськоТ дiяльностi, його ключовi партнери з аудиту, його власники (засновники,

учасники), посадовi особи i працiвники та iншi особи, залученi до надання таких послуг, а також близькi

родичi та члени ciM'i зазначених осiб:
1) не е власниками фiнансових iHcTpyMeHTiB, емiтованих юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоi
пiдlягае перевiрцi, або юридичноi особио пов'язаноТ з такою юридичною особою спiльною власнiстю,
контролем та управлiнням, KpiM тих, що нчшежать такiй юридичнiй особi опосередковано через iнституги
спiльного iнвесryвання;
2) не беругь участь в операцiях з фiнансовими iнструментами, емiтованими, гарантованими або iншим
чином пiдтримуваними юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоТ пiдlягае перевiрчi, KpiM операцiй в
межах iнститугiв спiльного iнвесryвання;
3) не перебувilIи протягом перiодiв, зазначених у частинi першiй cTaTTi 10 Закону про аудит, у трудових,
договiрних або iнших вiдносинах з юридичною особою, фiнансова звiтнigгь якоТ пiдлягае перевiрчi, що
можуть призвести ло конфлiкry iHTepeciB;

- не мають обмежень пов'язаних iз тривалiстю надання послуг Товариству;
- вiдсугнi обмеження щодо надання посJIуг передбаченi статтею 27 Закону про аудит;
- мають чинний договiр страхування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi перед третiми особами, укладений

вiдповiдно до положень чинного законодавства Украihи;
- мають досвiд надання посJryг щодо аудl,l:ry фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та

досвiд проведення аудиту фiнансовоi звiтностi страхових компанiй;
- мають надати iнформацiю у разi перевищення щорiчноi загальноi суми винагороди суб'екта аудиторськоТ

дiяльностi 15 вiдсоткiв загальноТ суми чистого доходу вiд надання послуг таким суб'ектом аудиторськоТ
дiяльностi пiдприемству, що становить суспiльний iHTepec впродовж п'яти poKiB поспiль.

Iнформацiя про процедуру:
1 ..Щата початку проведення конкурсу: 24 сiчня 2022 pol<y.

2.Строк подання конкурсних пропозицii та документiв - до 31сiчня 2022 року до 11 години 00 хвилин за
киiъським часом.
3..Щата проведеншI конкурсу: 01 лютого 2022 роry об l5 годинi 00 хвилин за КиiЪським часом.

Основним завданням з обов'язкового аудиту фiнапсовоi звiтпостi Товариства е перевiрка суб'ектом
аудиторськоi дiяльностi вiдповiдно до вимог Закону та мiжнародних стандартiв аулиry консолiдованоТ

фiнансовоТ звiтностi товариства, а саме:
- консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан) па 3 1 грулня вiдповiдного року;
- консолiдований звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за вiдповiдний piK;
- консолiдований BiT про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився на
зазначенi дату, i консолiдованi примiтки до фiнансовоТ звiтностi, вlспючшочи стислий опис сутт€вих облiкових
полiтик та iншi пояснення з м9тою висловлення незаJIежноТ думки аудитора про вiдповiднiсть фiнансовоi
звiтностi в ycix с)rггевих аспектzlх вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та чинного
законодавства Украihи.

Не допускаються до участi у KoнKypci суб'ектrr аудпторськоiдiяльностi, якi:
- не вiдповiдають вимогам Закону про аудит та вимогам конкурсноТдокументацii;
- подали до 1"racTi в KoHKypci документи, що мiстять недостовiрну iнформацiю;
- подав до участi конкурсну пропозицiю iз порушенням TepMiHiB подачi, встановлених цiею документацiею та
оголошенням.

Посrrлання на веб-сайт Товариства, па якому розмiщено коЕкурспу документацiюz рrеmiоrri.ааtiп,пеt

Порядок подання копкурсних пропозицiй учасниками:
KoHKypcHi пропозицiТ подаються )ласниками шляхом надсиланшI на електронну пошту за адресою -

Elena.Trekhleb@rosava. com
Конкурсна пропозицiя надаеться разом iз запиryваними документами вiдповiдно до опису.

Bci докумеrпи мають буги складенi украТнською мовою та подаватись за пiдписом уповноваrкеноi особи
суб' екта аудиторськоi дiяльностi.

KoHKypcHi пропозицii, отриманi Товариством пiсля закiнчення строку ii подання не розглядаються.
,Щокументи, що поданi не в повному обсязi чи з порушенням конкурсноТ документацii, не розглядаються.
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Учасник мае право iнiцiювати внесення змiн або вiдкликання своеI KoHKypcHoi пропозицiiдо закiнченrц строку
поданшI конкурсних пропозицiй.

Кожен учасник мае право подати тiльки одну конкурсну пропозицiю, яка не може буги змiнена пiсля закiнчення
строку поданн,I конкурсних пропозицiй.

.Щля участi у KoHKypci учасники подають TaKi документи:
- ocHoBHi вiдомостi про суб'екга аудиторськоi дiяльностi (реестрацiйна iнформачiя, види дiяльностi, посадовi
особи та iнше);
- наявнiсть передбачених законодавством УкраТни лiцензiй, свiдоцгв, сертифiкатiв та TepMiH ix дii;
- цiнова пропозицiя щодо розмiру оплати за договором;
- ЛИСТ-Запевнення щодо вiдсугностi обмежень надання аудиторських послуг суб'ектом аудиторськоiдiяльностi,
ЯКИЙ мас ПраВО проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний
iHTepeco визначених частиною четвертою статгi б та статгею 27 Закону Украihи про аудит;
- будь-яку iншу iнформацiю, яка може буги корисною.

Вiдомостi про мiсцезнаходя(ення Товариства, KoHTaKTi телефони уповновапсеноi особи на забезпечення
проведення конкурсу:

Мiсцезнаходдення : Украihа, 09100, КиiЪська область, м. Бiла Щерква, вул. Леваневського, буд. 9l

KoHTaKTHi особи: Головний бухгалтер Товариства Трех.пiб Олена АнатолiiЪна т. (04563) 79888

Результати Конкурсу булугь розглянутi Зборами учасникiв Товариства. Про результати Конкурсу учасники, що
приЙмали участь у KoHKypci повiдомляються електронною поштою не пiзнiше 04.02.2022 р.

KoHKypcHi пропозицiI дiють протягом 90 днiв з дати завершення конкурсу. Замовник залишае за собою право
переглянути результати конкурсу у разi виникнення певних обставин (змiн у документах) 1..rасникiво якi с5rггево
впливають на рiшення Замовника та визначити нового переможця конкурсу, про що повiдомлясгься
вiдповiдному учаснику електронною поштою.


