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1.

Загальнi полоrкення та визначення TepMiHiB

1.1. !аний Порядок проведення конкурсу з вiдбору суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi, якi можугь буги
призначенi для надання послуг з обов'язкового аудIfry консолiдованоi фiнансовоТ звiтностi ТОВ dIPEMIOPID
та Його дочiрнього пiдприсмства PREMIORI BRASIL MARKETING Е REPRESENTAQAO LTDд,
Бразилiя, (надалi по тексту - Порядок) розроблений вiдповiдно до Закону Украiни кПро товариотва з
обмеженою вiдповiдальнiстю>ц Закону УкраiЪи <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>,
Закону Украihи кПро аудит фiнансовоi звiтностi та аулиторську дiяльнiсть) (надалi па те*сry - Закон про
аудит), iнших законодавчих aKTiB Украihи та нормативно-правових aKTiB Нацiональноi KoMiciT. цi,r""* .ru.rupiu
та фондовОго ринкУ Украihи, що здiйснЮе державне реryлюванНя
у сферi ринку цiнних паперiв.
t.2. ЩаниЙ ПорядоК встановлюе зага.гlьнi умовИ проведеннЯ конкурсУ з вiдборУ суб'ектiв аудrгорськоi
дiяльностi, якi можlrгь буги призначенi дlя надання послуг з обов'язкового аудиту консолiдованоi: фiнансовоi

та його дочiрнього пiдприемства PREMIORI BRASIL MARKETING Е
RЕРRЕSЕNТдQАо LTDд, Бразилiя ( да.lli по тексry--Консолiдованоi звiтностi),
звiтностi Товариства

1.3.Замовппк - ТОВ (IIPEMIOPI> (далi по тексту - Товариство).
1.4.Конкурсша пропозпцiя - пропозицiя учасника конкурсу щодо строку виконання та BapTocTi послуг.
1.5.Конкурсна документацiя - документацiя щодо умов проведення конкурсу, що розробляеться та
затверджуеться Товариством i оприJIюднюеться дIя вiльного досryпу на його веб-сайтi.
1.б.учаснпк конкурсу - претеrцент, який подав документи, що вiдповiдають умовам конкурсу, та якого
доrrущено до участi в KoHKypci.
1.7.Iншi термiни, наведенi в цьому Порядку, зокрема, ((аудитор), <<суб'ект аудиторськоi дiяльностi>>,
(аудиторська дiяльнiсть>, (аудит
фiнансовоi звiтностi>>, кпiдприемства, що становлять суспiльний iHTepec>
вживаються у значеннях, наведених у Законi Украihи <Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть>, Законi Украihи <про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в ykpaihi> та iнших
нормативнО-правовиХ актах, якi регулюють вiдносини, що виникають при провадженнi аулиторськоi
дiяльностi.
2. Iнформацiя про замовника послуг
2.1. Повне наЙменування : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОJIЮ ВIДIОВIДАJЬНIСТЮ (ПРЕМIоРI>>, код
едпоу тов dIPEMIOPI> - 39848510.
2.2. Мiсцезнаход?кення: Украiна, 09100, КиiЪська область, м. Бiла Щерква, вул. Леваневського, буд. 9l

2.3. ОРган, який здiйснюе функцiТ аудиторського KoMiTery] аудиторський KoMiTeT.
2.4. ПосадОва особа замовника' уповновarКена здiйсШоватИ зв'язоК з )ласниками конкурсу: Вiдповiдальний за

надання роз'яснень щодо документацiТ Головний бухгалтер Товариства, Трехлiб олена ДнатолiiЪна,

електронна адреса: Elena.Trekhleb@rosava.com
2.5.Процедура придбання послуг: Вiдкритий конкурс.
2.6.Щата початку проведеншI конкурсу: 24 сiчня 2022 року.
2.7.Строк подачi документiв: до 31 сiчня2022 року до 11 години 00 хвилин за КиiЪським часом.
2.8. .Щата проведенtш конкурсу: 1 лютого 2022 pol<y об 15 годинi 00 хвилин за КиiЪським часом.

2.9. За критерiями, визначеними Законом УкраiЪи <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

YKPaihi> Товариство вiдноситься до пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec.
2.10. основним завданням з обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi Товариства е перевiрка суб'ектом
аудиторськоi дiяльностi вiдповiдно до вимог Закону та мiжнародних стандартiв аудиry кЬнсолiдованоТ
фiнансовоi звiтностi товариства, а саме:
- КОНСОЛiдОваниЙ баланс (звiт про фiнансовий стан) на 3 l 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 pikn що закiнчився на
зазначенi Дац, i консолiдованi примiтки до фiнансовот звiтностi, вкпючаючи стислий опис суттевих облiкових
полiтик та iншi поясненшI з метою висловленЕrI незалежноi думки аудитора про вiдповiднiсть фiнансовоТ
звiтностi в ycix с)дггевих аспектах вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi та чинного
законодавства УкраiЪи.
Конкурсна документаЦiя може мiститИ додатковi завдання, якi повинен виконати суб'ект аудиторськоТ
дiяльностi при проведеннi аудиry.
2.1 l.Вiдбiр суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi здiйснюеться за такими принIцrпами:
- вiдкритiсть та прозорiсть конкурсу;
- макOимаJIьна економiя та ефективнiсть;
- добросовiсна конкуренцiя серед 1^rасникiв;
- недискримiнацiя учасникiв;
- обОективна та неупереджена оцiнка конкурсних пропозицiй;
- запобiгання корупцiйним дйм i зловживанням.

2.12.Товариство забезпечуе вiльний досryп ycix учасникiв до участi у KoHKypci вiдповiдно до цього Порядку.
Товариство не може встановлювати дискримiнацiйнi вимоги до учасникiв конкурсу.
3. КритерiI залучення суб'сктiв аудпторськоiдiяльностi до участi в KoHKypci
3.1.АУдиторськi послуги можуть надаватися лише суб'ектом аудиторськоТ дiяльностi, якому таке право надано
В ПОРядку та на умовах, визначених Законом про аудит, та якi вiдповiдаrоть наступними критерiям:
- вiдповiдають встановленим Законом про аудит вимогам, якi можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту
фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec;

-

включенi до вiдповiдного роздiлу Реестру аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi та суб'ектiв

аудиторськот дiяльностi, а саме до реестру суб'ектiв аудиторськот дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковИй аудит фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec;
- за попереднiй рiчниЙ звiтниЙ перiод сума винагороди вiд кожного з пiдприемств, що становлять суспiльний
iHTepec, яким надаваJIися послуги з обов'язкового аудиту
фiнансовоi звiiностi протягом цього пiрiолу, не
перевищуваJIа l5 вiдсоткiв загальноТ суми доходу вiд надання аудиторських послуг;
- мож5rгь забезпечити достатнiй piBeHb квалiфiкацii та досвiду аулиторiв i персоналу, який залучасться до
надання послуг вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аулиry;
- пройшли перевiрку контролю якостi аудиторських послуг, здiйснену у вiдповiдностi до вимог чинного

законодавства;

- мають добрУ регryтацiю (вiдсутнi протягоМ двох poKiB поспiль застосування до аудиторськоТ
фiрми бiльше
трьох разiв стягнення у виглядi попередження або зупинення права на надання послуг з обов'язкъвого аудиту
фiнансовоI звiтностi або обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi пiдприемства, що становлять суспiл"ниЙ
iHTepec);

-

можутЬ забезпечиТи достатнiй piBeHb забезпеченостi працiвниками за основним мiсцем
роботи для
виконання завдань з обов'язкового аудиту фiнансовот звiтностi (за основним мiсцем
роботи мае працювати не
менше п'яти аудиторiв iз загальною чисельнiстю штатних квалiфiкованих працiвникiв, якi залучаються до
виконання завдань, не менше l0 осiб, з яких щонайменше двi особи повиннi пiдтвердити кваrriфiкаuiю
ВiДПОВiДНО ДО cTaTTi 19 Закону про аудит або мати чиннi сертифiкати (лишrоми) професiйних органiзацiй,
що
пiдтверджУють високий piBeHb знань з мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi);
- вiдсутнi порушення вимог щодо забезпечення незrшежностi суб'екта аудиторськоi дiяльностi, а тому числi
аудитор, суб'ект аудиторськот дiяльностi, його к.llючовi партнери з аудиту, його власники (засновники,
учасники), посадовi особи i працiвники та iншi особи, залученi до надання таких послуг, а також близькi
родичi та цIени ciM'T зазначених осiб:
1) не е власниками фiнансових iнструмеrrгiв, емiтованих юридичною особою,
фiнансова звiтнiсть якоi пiдлягае
перевiрцi, або юриличноi особи, пов'язанот з такою юридичною особою спiльною власнiстю, контролем та
управлiнням, KpiM тих, що ншIежать такiй юридичнiй особi опосередковано через iнстит)rги спiльного
iнвесryвання;
2) не беругь у{асть в операцiях з фiнансовими iнструментами, емiтованими, гарантованими або iншим чином
пiдтримуваними юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоТ пiдлягае перевiрчi, KpiM операцiй в межах
iнстиryтiв спiльного iнвесryвання;
3) не перебувirли протягом перiодiв, зЕвначених у частинi першiй cTaTTi 10 Закону про аудиъ у трудових,
договiрних або iнших вiдносинах з юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоТ пiдлягае перевlрцi, що
можуть призвести до конфлiкry iHTepeciB;
- не мають обмежень пов'язаних iз тривалiстю надан}ш послуг Товариству;
- вiдсугнi обмеження щодо надання послуг передбаченi статтею 27 Закону про аудит;
- мають чинний договiр страхування цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi перед третiми особами,
укладений
вiдповiдно до положень чинного законодавства Украihи;
- мають досвiд наданrul послуг щодо аудиту фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та
досвiд проведення аудиту фiнансовоТ звiтностi страхових компанiй;
- маютЬ надатИ iнформаuiЮ у разi перевищеНня щорiчнОi загальноТ суми винаГороди суб'екта аудиторськоi
дiяльностi 15 вiдсоткiв загальнОi сумИ чистогО доходУ вiд наданНя послуГ таким суб'сктом аудиторськоi
ДiЯЛЬНОСТi Пiдприемству, що становить суспiльний iHTepec впродовж п'яти poKiB поспiль.
3.2.Критерii залучення суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi вказуються в конкурснiй документацiТ та мають б5rги
оприлюдненi в оголошеннi на веб-сайтi Товариства в мережi IHTepHeT.
3.3.Не допускаються до участi у KoHKypci суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi:
- не вiдповiдають вимогам Закону про аудит та вимогам конкурсноi документацii;
- поДали До Участi в KoHr<ypci документи, що мiстять недостовiрну iнформацiю;
- подав до участi конкурсну пропозицiю iз порушенням TepMiHiB подачi, встановлених цiею документацiею та
оголошенням.

4. Пiдготовка до проведення конкурсу
4.1.КОнкУрсна документацiя з вiдбору суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якi можуть буги призначенi дtя
наДання послуг з обов'язкового аудиту консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi розроблясться керiвництвом
Товариства за погодженням з аудиторським комiтgгом.
4.2.Вiдповiдальнiсть за проведення конкурсу покладаеться на аудиторський KoMiTET, яка оцiнюе KoHKypcHi
пропозицii, поданi суб'ектами аудиторськот дiяльностiо за встановленими критерiями вiлбору та скJIадае звiт
про висновки процедури вiдбору.

на веб-сайтi Товариства розмiшtуеться iнформацiйне
оголошення про проведення конкурсу, яке повинно мiстити:
- реквiзити Товариства (найменування, поштову адресу, телефон, адресу електронноi пошти);
- кiнцевий строк (дата та час) подання та
розкриття конкурсних пропозицiй;
- вiдомостi про предмет та об'ем перевiрки;
- посиланнrI на веб-сайт Товариства, на якому
розмiщено конкурсну документацiю;
- порядок пOданнJI конкурсних пропозицiй
учасниками;
- вiдомостi про мiсцезнаходдення Товариства, контаrсгi телефони уповноваженоi особи на забезпечення
проведення конкурсу.
4.4.Iнформацiя про проведення конкурсу оприлюднюеться на веб-сайтi Товариства в мережi IHTepHeT не
пiзнiше 5 календарних днiв до оголошеноi кiнцевоТ дати приймання документiв.
4.5.Замовник може вiдмiнити конкурс на будь-якому етапi у разi, або визнати його таким, що не вiдбувся, з
пiдстав, зазначених у кош(урснiй документацiТ, Зокрема, такими пiдставами мохсуть буги:
вiдсугностi подальшоТпотреби у проведеннi Конкуроу;
4.3.Пiсля затвердження конкурсноТ документацiТ

-

-

-

виявленняфакryзмовипретендентiв;
вiдхилення Bcix конкурсних пропозицiй.

5. Порядок надання коцкурсних пропозпцiй
S.l.KoHKypcHi пропозицii подаються )ласниками шляхом надсилання на електронну пошту за адресою
зазначеною у конкурснiй документацii. Конкурсна пропозицiя надаеться р.lзом iз запиryваними документами

вiдповiдно до опису.

5.2.Bci документи конкурснот документацii мають буги складенi украihською мовою та подаватись за
пiдписом уповновalкеноТ особи суб'екта аудиторськоТ дiяльностi. Копifдокумеrпiв, що подаються
у складi

конкурсноiдокументацiт повиннi буги завiренi пiдписом уповноваlкенот особи та печаткою.
S.S.KoHKypcHi пропозицii подаються в строк, зазначений у повiдомленнi.
S.4.KoHKypcHi пропозицii, отриманi Товариством пiсля закiнчення строку ik подання не
розглядаються.
5.5.Учасник ма€ право iнiцiювати внесення змiн або вiдкликання своеi конкурсноТ прЬпозицiТ до закiнчення
строку подання конкурсних пропозицiй.
5.б.ВимогИ до конкурСноТ пропозИцiТта пiдтВерджуючиХ докумеrrгiВ зазначаютЬся конкурснiй документацiТ.
у
5.7.Кожен )ласник мае право подати тiльки одну конкурсЕу пропозицiю, яка не може-бути змiнена пiсля
закiнчення строку поданЕя конкурсних пропозицiй.
5.8. {ля 1"racTi у KoHKypci учасники подають TaKi документи:
- ocHoBHi вiдомостi про суб'екга аудиторськоi дiяльностi (реестрацiйна iнформацiя, види дiяльностiо посадовi

особи та iнше);

- iнформацiю (ловiдку) АулиторськоТ палати УкраТни, чинЕу в перiод проведення конкурсу, про вкпючення
учасника до: Реестру суб'ектiв аудиторськот дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аушlт
фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec.
- цiнова пропозицiя щодо розмiру оплати за договором;

запевнення щодо вiдсугностi обмежень надання аудиторських послуг суб'екгом аудиторськоТ дiяльностi, який
мае право проводити обов'язковий аули:г фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec,
визначених частиною четвертою статгi б та статгею 27 Закону Украihи про аудит;
- iнформаЦiю суб'екта аудиторсьКоТ дiяльноСтi прО те, щО у учасника-аудиторськiй фiрмi наявний договiр

страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (щодо вiдшко.ryвання мождивих збиткiв
у зв'язку iЪ
провадженням професiйноi дiяльностi зi страховою сумою не менш як 10 млн. гривень), чинний на момент
ПОДаННЯ ПРОПОЗИцiЙ. В довiдцi повинна мiститись iнформацiя щодо нil}ви Страховика, номеру договору, строк
дiIдоговору, контактних осiб та контактного номеру телефону Страховика.
- iНфОРмачiю про наявнiсть у складi учасника-аудиторськоТ фiрми не менш як двох працiвникiв, з зчвначеннrIм
ik шБ та посад, якi мають один з документiв, що засвiдчуе проходження повноТ програми сертифiкацii,
виданий однiею з органiзацiй, що е членом Мiжнароднот федерацiт бухгалтерiв.
ПеРеВаГа бУле надаватись )ласнику, працiвники якого мають сертифiкатr.r/дип.поми, виданi: Дсоцiацiею
ПРиСяжних сертифiкованих бухгалтерiв (АССА) або Американським iнстиryтом сертифiкованих громадських
бУхгалтерiв (AICPA) або Iнститугом присяжних бухгалтерiв Англii i Уельсу (ICAEW) що пiдтвердкують
високий piBeHb знань з мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.
- буль-яку iншу iнформацiю, яка може бlrги корисною.

б. Розгляд

конкурсних пропозицiй

6.1.розгляд та перевiрка конкурсних пропозицiй учасникiв здiйснюеться шляхом роздрукування поданих
документiв з електронноТ пошти Товариства,
Предметом уваги з призначення аудитора мотgrгь буги:
- РеЗУЛЬТаТИ КОнтролю якостi послуг, що надаються суб'ектами аудиторськоТ дiяльностi, якi беругь
участь у
KoHKypci;

-

досвlд надання аудиторських послуг

з

обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi пiдприемствам, що

становлять суспiльний iHTepec;
- професiйна регrугацiя суб'ектами аудиторськоТ дiяльностi;
- достатнiй piBeHb забезпеченостi працiвниками дIя виконання завдань з обовоязкового аудиту;
- та iншi критерii вiдбору вiдповiдно до чинного законодавства.

якi можуть буr' рекомендованi для надання послуг обов'язкового аудиту
консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi Товариства, здiйснюеться з урахуванням цiнових та нецiнових криЬерiЙ
оцiнки, що зiвначенi Товариством у конкурснiй документацii.
визначення учасникiв'

з

6.2. АулиТорськиЙ KoMiTeT оцiнюе та аналiзУе KoHKypcHi пропозицii, поданi суб'сктами аудиторськоТ
дiяльностi, за встановленими критерiями вiдбору, за результатами оцiнки та аналiзу. !о уваiи беругься
результати контролю якостi послуг, що надаються суб'сктами аудиторськот дiяльностi, якi беругь участь у
KoHKypci. Результати конкурсу надаються Зборам учасникiв Товариства та затвердкуuruс"
рi."ння щодо

призначення суб'екта (суб'ектiв) аудиторськот дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту
фiнансовот
звiтностi, якi мають вкJIючати щонайменше двi пропозицiТ щодо вiдбору суб'ектiв uулrrор."*оi дiяльностi дlя
проведення обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi.
б.3. ЗборИ учасникiв Товариства Аулиторський KoMiTeT формуе а Збори
учасникiв Товариства затверджують
пропозицiт про призначення суб'скта (суб'ектiв) аулиторськот дiяльностi дlя надання послуг з обовйзкового
аудиту фiнансовоi звiтностi. Суб'ект аудиторськоi дiяльностi, аудиторським koMiTeToM, мае буги з числа
суб'ектiв аудиторськот дiяльностi, якi брали участь у koHkypci та вiдповiдають вимогам, що зазначенi
Товариством у конкурснiй документацiТ.
6.4.суб'ект аудиторськоi дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту консолiдованоi
фiнансовот
звiтностi Товариства призначаеться аудиторським koMiTeToM, в порядку, передбаченому нормаrй
"rnno.o
законодавства УкраiЪи, Стацrгом Товариства.
б.5.Про прийняте Зборами учасникiв Товариства рiшення про призначення суб'екта аудиторськоi дiяльностi
обов'язКовогО аудитУ консолiдоВаноТ фiнаНсовоТ звiтностi або групи суб'ектiв
длЯ наданнЯ послуГ
аудиторськоТ дiяльностi, якi надаватимуть послуги з аудиту спiльно, директор Товариства iнформуе
учасникiв
конкурсу, яких було рекомендовано до призначення, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дня пр"йняття цього
рiшення шляхом вiдправки простого поштового повiдомлення.
б.6.Iнформацiя про результати конкурсу розмiщуеться на офiцiйному веб-сайтi Товариства в мережi IHTepHeT.
б.7.Товариство може вiдмiнити конкурс на будь-якому етапi у разi, або визнати його таким, щЬ trе вiдбувся, з
пiдстав, зазначених у конкурснiй документацiТ. Зокрема, такими пiдставами мохgrгь бути:
- вiдсугностi подальшоi потреби у проведеннi Конкурсу;
- виявлення факту змови учасникiв;
- вiдхилення Bcix конкурсних пропозицiй;
- подання для 1частi у KoHKypci менше двох конкурсних пропозицiй.

з

,Щолаток 1
до Порядку проведення вiдкрlа:гого конкурсу з вiдбору
суб'екта аудиторськоi дiяльностi для надання посJIуг з обов'язкового
аудlтry консолiдованоi фiнансовоi звiтностi ТОВ (ПРЕМIОРI>,
складеноТ станом на31.,|22020 р.

умови конк)rрсу
I. Коротка характеристика ТОВ (dIPEMIOPЬ> та його дiяльностi
l. Повне найменування украТнською мовою
ТОВ КПРЕМIОРI)
2. Iдентифiкацiйний код (еШПОУ)
398485 l0
3.Мiсцезнаходження
УкраТна, КиiЪська область, MicTo Бiла Щерква, вулиця

Леваневського 91

поштовии

09l00

lндекс

телефон

0456з 79888

факс

E-mail

rQý?_ya

4.Органiзацiйно-правова форма
5.Банкiвськi реквiзити
б.Участь в об'еднаннi фiнансових установ
7.Керiвник, прiзвище та iнiцiали керiвника
8.Прiзвище та iнiцiа.пи головного бlrхгалтера
9.Кiлькiсть працiвникiв
1O.OcHoBHi види економiчноi дiяльностi

(квЕд)

@гqsауа.соm, Elena.Trekhleb(@rosava.com

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
UА27з 8063 40000026007 04з 487 00 l
ПуАТ кКБ <АКОРДБАНК>

Hi

Грибовський I.B.
Трехлiб О.А.
з80

22.1l Виробництво гумових шин, покришок
вiдновлення протектора ryмових шин i покришок

45.32 Роздрiбна торгiвля деталями

автотранспортних засобiв

45.31 Оптова торгiвля детшями
автотранспортних засобiв
52. 10 Складське господарство

приладдям для

та

приладдям для

I.

ЗАВДАННЯ ТА ОБСЯI ПОСЛУГ, ЯКI ПОВИНЕН НАДАТИ УЧАСНИК:

Перелiк аудиторських

послуг

Перелiк документацi[ за результатами
наданих
аудиторських поспуг

Аудиторськi послуги, що надаються
1

та

подiбних

продуктiв, KpiM TBopiB, захищених авторськими правами
Виробництво гумових шин, покришок i камер; вiдновлення
протектора гумових шин i покришок

1l.Опис дiяльностi

етапу

камер;

та

77.40 Лiзинг iнтелекryальноi власностi

пlп

i

Аулит повного пакету рiчноi

консолiдованоi фiнансовоТ
звiтностi, сюrаденоi
вiдповiдно до МСФЗ станом
та за piK , що закiнчуеться 3l
грудня 202l року.

Аулит Звiту з
корпоративного управлiння

з

Граничний строк
надання
аудиторських
послуг та ik
результатiв

дати укпадання договору:

Результатом проведеного аудиту буле Звiт
нез.u]ежного аудитора щодо фiнансовоТ
звiтностi складеноТ вiдповiдно до МСФЗ станом
на та за piK, що закiнчуеться 3 l грулня 202
року,

не пiзнiше

,Щодатковий звiт для аудиторського KoMiTeTy

не пiзнiше

25.05.2022р.

1

(тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями)

Звiт незалежного аудитора з надання
впевненостi щодо звiту з корпоративного
управлiння

25.05.2022 р.

,Щокументацiя за результатами наданих

1

аудиторських послуг за перелiком, змiстом,
формою повинна вiдповiдати законодавчим i
нормативним вимогам, що регулюють
аудиторську дiяльнiсть та вiдповiдати МСд.

III. Порядок подапшя конкурспих пропозицiй
1.Змiст i спосiб поданшI KoнKypcнoi пропозицiТ;

- KoHKypcHi

пропозицiТ подаються претендентами електронною поштою

Еlепа.Тrеkh leb@rosava. com

за

адресою

кожен претендент мае право подати тiльки одну конкурсну пропозицiюо яка не може буги змiнена пiсля
закiнчення строку подання конкурсних пропозицiй.
KoHKypcHi пропозицii, отриманi замовником пiсля закiнчення строку ix подання не
розглядаються.
Товариство вiдхиляе конкурсну пропозицiю в разi якщо Учасник:
- не вiдповiдае вимогам Закону УкраiЪи про аудит та вимогам конкурсноТ документацii;
- подав до участi в KoHKypci документи, що мiстять недостовiрну iнформацiю;
- подав до участi конкурсну пропозицiю iз порушенням TepMiHiB подачi, встановлених цiею документацiею
та оголошенням.
2.КритерiТ заJrr{еншI суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi ло y"racTi в KoHKypci:
Аулиторськi послуги можуть надаватися лише суб'сктом аудиторськоi дiяльностi, якому таке право надано в
порядку та на умовах, визначених Законом про аудlтг та якi:
- вiдповiдають встановленим Законом про аудит вимогам, якi можуть надавати посJrуги з обов'язкового
аУДИТУ фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний irrгерес;
- вкJIюченi до вiдповiдного роздiлу Реестру аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi та суб'ектiв
аудиторськот дiяльнос,гi, а саме до реестру суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковИй ayлvlT фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec;

-

-

-

з пiдприемств, що становлять
суспiльний iHTepec, яким надавмися послуги з обов'язкового аудIfry фiнансовоi звiтностi протягом IФого
перiоду, не перевищувала l5 вiдсоткiв загальнотсуми доходу вiд надання аудиторських послуг;
можуть забезпечити достатнiй piBeHb квалiфiкацiI та досвiду аудиторiв i персонагry, який заJIучаеться до
наданн,l послуг вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиry;
ПРОЙШЛИ ПеРевiРкУ контролю якостi аудиторських послуг, здiйснену
у вiдповiдностi до вимог чинного
за попереднiй рiчний звiтний перiод сума винагороди вiд кожного

законодавства;
мають добрУ репугацiю (вiдсутнi протягоМ двох poKiB поспiль застосування до аудиторськоi
фiрми бiльше

трьох разiв стягненЕя у виглядi попередження або зупинення права на надання послуг з обов'язкового
аудиту фiнансовоi звiтностi або обов'язкового аудиту фiнансовот звiтностi пiдприемства, що становлять
суспiльний iHTepec);
можуть забезпечити досгатнiй piBeHb забезпеченостi працiвниками за основним мiсцем
роботи для
виконання завдань з обов'язкового аудеrry фiнансовоi звiтностi (за основним мiсцем
роботи мае
працювати не менше п'яти аудиторiв iз запшьною чисельнiстю штатних квалiфiкованих працiвникiв, якi
заJIучаються до виконаншI завдань, не менше 10 осiб, з яких щонайменше двi особи повиннi пiдтвердити
квалiфiкацiю вiдповiдно до статгi 19 Закону про аудит або мати чиннi сертифiкати (дипломи)
професiйних органiзацiй, що пiдтвердпсують високий piBeHb знань з мiжнарод"их сrа"дартiв
фiнансовоi'
звiтностi);
вiдсугнi порушення вимог щодо забезпечення незаJIежностi суб'екта аудиторськоТ дiяльностi, а тому числi
аудитор, суб'ект аудиторськоi дiяльностi, його ключовi партнери з аудIrту, його власники (засновникио
учасники), посадовi особи i працiвники та iншi особи, за.гlученi до надання таких посJIуг, а також близькi
родичi та члени ciM'i зазначених осiб:
l) не е власниками фiнансових iHcTpyMeHTiB, емiтованих юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоТ
пiдlягае перевiрчi, або юридичноТ оооби, пов'язаноi з такою юридичною особою спiльною власнiстоо
контролем та управлiнням, KpiM тих, що наJIежать такiй юридичнiй особi опосередковано через iнстицrги
спiльного iнвесryвання;
2) не беругь участь в операцiях з фiнансовими iнструментами, емiтованими, гарантованими або iншим
ЧИНОМ пiдтримуваними юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоТ пiд-гlягае перевiрчi, KpiM операцiй в
межах iнститутiв спiльного iнвесryвання;
3) не перебували протягом перiодiв, зазначених у частинi першiй cTaTTi 10 Закону про аудит, у трудових,
договiрних або iнших вiдносинах з юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоТ пiдлягае перевiрцi, що
мо}куть призвести до конфлiкry iHTepeciB;
- не мають обмежень пов'язаних iз тривалiстю надання посJtуг Товариству;
- вiдсугнi обмеження щодо наданЕя послуг передбаченi статгею 27 Закону про аудит;

-

мають чинний договiр стр.жування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi перед третiми особами,

укладений вiдповiдно до положень чинного законодавства УкраiЪи;
- маЮть досвiд наданЕя послуг щодо аудиту фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та
досвiд проведення аудиту фiнансовоТ звiтностi страхових компанiй;
- Мають надати iнформацiю у разi перевищення щорiчноi загальноТ суми винагороди суб'екта аудиторськоi
дiяльностi 15 вiдсоткiв загальноТ суми чистого доходу вiд надання посJryг таким суб'ектом аудиторськоТ
дiяльностi пiдприсмству, що становить суспiльний iHTepec впродовж п'яти poKiB поспiль.
3.Унесення змiн або вiдкликання конкурсноТ пропозицiТ 1"rасником:
- Претендент мае право внести змiни або вiдкпикати свою конкурсну пропозицiю до закiнчення строку ii
подання. TaKi змiни чи збIва про вiдкпикання KoHKypcHoi пропозицii можуть буги BpaxoBaHi
у разi, коли вони
отриманi KoMiTeToM з призначень аулиторiв Товариства до закiнчення строку поданЕя конкурсних пропозицiй.

fV. Строки подацпя конкурсних пропозицii
1.Щата початку проведення конкурсу: 24 сiчня2022року.
2.Строк подання конкурсних пропозицiI та документiв - до 31сiчня 2022 року до 1l години 00 хвилин за
киiъським часом.
3.,ЩаТа пРоВеДення конкурсу: 01 лютого 2022 року об l 5 годинi 00 хвилин за КиiЪським часом.

1. Проведення

конкурсу:

Y. Розгляд та оцiнка конкурсних пропозпцiй

- Аудиторський KoMiTeT оцiнюе та аналiзуе KoHKypcHi пропозицii, поданi суб'ектами аудиторськоI дiяльностi,
за встановленими критерiями вiдбору.

- Суб'ект

аудrrгорськоi дiяльностi

дlя

надання послуг

з обов'язкового аудиту консолiдованоi

фiнансовот

звiтностi Товариства призначаеться Зборами учасникiв тов dIPEMIOPI), в порядку, передбаченому Законом
украihи <про товариства з обмеженою та додатковою вiдповиальнiстю>>, Статугом Товариства та Положення
про загаJIьнi збори акцiонерiв товариства.
2. Розмiщення iнформацii про результати:
- IНфОРмачiя про результати конкурсу розмiщуеться на офiцiйному веб-сайтi Товариства в мережi IHTepHeT.
- ПрО прийняте ЗборамИ 1"rасникiВ Товариства рiшеннЯ про призначеннЯ суб'екта аудиторськоi дiяльностi дlя
надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi або групи суб'екгiв аудиторськоТ дiяльностi, якi
надаватимуть послуги з аудl,l:ry спiльно, дирекюр Товариства iнформуе 1^rасникiв конкурсу, яких було
рекомендовано до призначення, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дня прийнятгя цього рiшення шляхом
вiдправки повiдомлення електронною поштою.
3. Iнша iнформацiя:

3.1. Замовник може вiдмiнити конкурс на будь-якому етапi у разi, або визнати його таким, що не вiдбувся, з

ПiДСТав, за:!начених у коrжурснiй документацiI. Зокрема, такими пiдставами мояgrгь буги:

-

вiдсугностi подальшоi потреби у проведеннi Конкурсу;
виявлення факry змови претендентiв;
- вiдхилення Bcix конкурсншх пропозицiй.
3.2. KoHKypcHi пропозицiI дiють протягом 90 днiв з дати завершенrш конкурсу. Замовник заJIишае за собою
право перегляц/ти результати конкурсу у разi виникненIuI певних обставин (змiн у документtlх)
у^rасникiв, якi
сутт€во вIUIивають на рiшення Замовника та визначити нового переможця конкурсу, про що повiдомлясться
вiдповiдним )ласникам електронною поштою.

_

YII. .Щоговiр про надапня аудиторських послуг.
1. У дОговорi про надання аудиторських посJryг передбачшоться предмец обсяг аудlтгорських послуг,
розмiр
та умови оIUIати, вiдповiдальнiсть cTopiH та iншi умови вiдповiдно до вимог законодавства та мiжнародних
стандартiв аудиту.

l l

ФОРМА Л]IЯ ЗАIIОВНЕННЯ

конкурснА IIропозиIIIя,,

(форма, яка подаеться на фiрмовому бланку)
3боралrt учаснuкiв
ТОВ КПРЕМIОРI>

Ми, (назва ПретенденТа), надаемО свою конкУрсну пропОзицiЮ щодо учасТi у KoHKypci з вiдбору субОектiв
аудиторськоi дiяльностi' якi можугь бути призначенi для надання послуг з обов'язкойо аудrгу
консолiдованоi фiнансовоТ звiтностi згiдно з конкурсною документацiею Товариства.

l.
2,
a
J.
4,
5.

6.
7,

OcHoBHi вiдомостi про суб'скта аудиторськоi дiяльностi
повна назва:
Код СДРПоУ:
Мiсцезнаходження:
Поштова адреса:
Банкiвськi реквiзити обс.гryговуючого банку:
Стаryс платника податку:
Iндивiдуальний податковий номер
Контактний номер телефону (телефаксу):
E-mail:
:

8.

9.
10.

Сайт:

l1. Вiдомостi про керiвника (посада, пБ, тел., iнформацiю про доцумент щодо

призначення):

l2.ВiдомоСтi прО пiдписанта договорУ (посада, ШБ, тел. iнформацiю про документ щодо призначенЕя

пiдписантом договору):

13.Вiдомостi про пiдписанта документiв конкурсноТ пропозицiТ (посада, ШБ, тел. iнформацiю про документ
щодо призначення пiдписантом документiв конкурсноi пропозицiТ та завiрена копiя такого докуменry):
14. Iнформацiя про вкJIючення до реестру аудиторських фiрм та аулиторiв суб'екта аудиторськоТдiяльностi та
акryальний в перiод проведення конкурсу NЬ у peccTpi АудиторськоТ палати Украihи про включення до
роздiлiв суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi та суб'ектiв аудиторськот дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковИй аудит фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec:

ПIБ штатного працiвника

Щанi про сертифiкат

аудитора або акгуальний
Nя запису в peccTpi АIIУ
Копit серmафiкаmiв
dоlаюtпься

lнформацiя про
сертифiкати (липломи)
професiйних
органiзацiй
Копit серпuфiкаtпiв

18.ПРОект договору про надання посJrуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi iз зазначенням у ньому
iстотних умов.
Щiнова пропозицiя щодо розмiру оплати за договором:
грн.(з ПДВ та без ПЩВ).
сума пollolHa буmu вказана цuфршlч mа пропuсом.

Ми погоджуемося з умовами, що Ви можете вiдхилити нашу чи Bci KoHKypcHi пропозицiТ згйно з умовами
КОНКУРСНОТ дОкУМентацii, та розумiсмоо що Ви не обмеженi у прийнятгi буль-якоi iншоi пропозицiТ з бiльш
вигiдними дlя Вас умовами.

ЯКЩО наша пропозицiя буде визнана найбiльш економiчно вигiдною та визнання нас переможцем торгiв, ми
зобов'язуемося пiдписати договор про закупiвлю.

п

осаd а уп ов

н

оваэlсе

н

о[

ос

обч Учасt tuKa

пidпuс па печапка

прiзвuще, iнiцiалu

III. Iпформацiя щодо вiдповiдностi учасника вимогам,
частинi cTaTTi б, cTaTTi 27 та cTaTTi 42 Закону про аудит

ВПЗНаЧеНПМ У ЧетВертiЙ

Iнформацiя про вiдсутнiсть пiдстав, визначених у частинi четвертiй cTaTTi 6, статгi 27 та cTaTTi 42 Закону,
надаеться учасником у складi пропозицiТ у виглядi довiдки (довiдок) в довiльнiй
формi або згiдно наведеноТ
нижче форми (лист-гарантiя).
Зборам учаснuкiв
ТОВ КПРЕМIОРI>

Лист-гарантiя

про вiдсутнiсть пiдстав вiдмови Товариством Учаснику
в участi у конкурсу

не мае жоднот з пiдстав для вiдмови нам в участi у процедурi конкурсу з надання послуг з обов'язкового
аудиту фiнансовоi звiтностi, а саме:
1.Стосовно
як суб' скта аудиторськоI дiяльностi
вiдсутнi обмеження щодо надання аудиторських послуг суб'ектом аудиторськот дiяльностi, який мас право

проводити обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec,
визначених частиною четвертою cTaTTi б та статгею 27 Закону Украihи <про аудит
фiнансовот звiтностi та

аудиторську дlяльнlсть>;
2.Стосовно

як суб'екта аудиторськоТ дiяльностi
або його працiвникiв-аудrгорiв вiдсугнi дисциплiнарнi проваддення за дii, що мають ознаки професiйного
проступкУ вiдповiдно частин 5, 6, cTaTTi 42 Закоrry Украihи кПро аулит фiнансовоТ звiтностi,а аудr.ор"uпу

дiяльнiсть>;

2,Вiдомостi про

(суб'екта аудиторськоТ

дiяльностi), яка е учасником конкурсу, не внесено до единого державного реестру осiб, якi вчинили
корупцiйнi або пов'язанi з корупцiею правопорушення;

3.У единому державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань
наявна iнформацiя про

пеРедбачена lцlнктом 9 частини другоТ cTaTTi
9 Закону УкраТни "Про державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських
формувань";

4.Учасник
i зборiв (обов'язкових платежiв);

_i,,1.i,i.,1l,,',

,,;:l:,

i заборгованiсть iз сплати податкiв

5.Уповноважена (посадова) особа учасника
яка пiдписала
КОНКУРСНУ ПРОпозицiю, мае бездоганну дiлову реггутацiю (не була засуджена за злочин, вчинений з
КОРИСЛИВИХ МОТивiв, не мае не знятоi або не погашеноi у встановленому законом порядку сулимостi);
б.Керiвник учасника
мае бездоганну дiлову реrгугацiю (не була
засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивiв, не мае не знятоТ або не погашеноi у встановленому
законом порядку судимостi);

посаdа уповttоваасеноi' особч Учаснuка

пidпuс па печапка

прiзвuще, iнiцiшlч

Додаток 2
до Порядку проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору
суб'екта аудиторськоiдiяльностi для наданшI послуг з обов'язкового
аУДrry консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi ТОВ (ПPEMIOРID,
сшаденоТ станом на 31.12.2020 р.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення вiдкритого конкурсу
з вiдбору суб'скта аудиторсько[ дiяльностi
ДЛЯ НаДаННЯ ПОСЛУГ З ОбОВ'язкового аудиту консолiдованоi фiнансовоi звiтностi
ГОВ ПРЕМIОРI (iдентифiкацiйний код 39848510)
та Його дочiрнього пiдпри€мства PREMIORI BRASIL МДRКЕТING Е

REPRESENTACAO
LTDA, Бразилiя

(iдентифiкацiйний код 36.197 .7 l4l0001-89)
складеноi станом на 31.12.2021р.
Метою проведепня конкурсу:
е вiдбiр на конкурсних засадtж суб'скта аудиторськоi дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудrry
фiнансовоiзвiтностiТоВкIIРЕМIоРI)(iдентифiкацiйнийкод30637114)складеноТстаном
Ha31.12.202lp..
Iнформацiя про замовника послуг:
- Повне найменування : ТоВАРИство з оБмЕЖЕнолЮ вIдповIДАльнIстЮ KIIPEMIOPI>, код
еДПОУ ТОВ (IIPEMIOPI) - З9848510
- МiсцезнаХодження: Украihа' 09100' КиiЪська областьо м. Бiла
Церква, вул. Леваневського, бул, 91
- Орган, який здiйснюе функцiТ аудиторського KoMiTery: Збори
у"rасникiв тов dIPEMIOPI)>.
- Посадова особа замовника, уповноваrкена здiйснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Вiдповiдальний за
надання розОяснень щодо документацiТ Головний бухгалтер Товариства, Трехлiб олена ДнатолiiЪна,
електронна адреса: Elena.Trekhleb@rosava.com

За критерiями, вшзначенпми Законом Украiнп <<IIро бухгалтерськпй облiк та фiнансову звiтнiсть в
ТОВ (ПРЕМIОРI) вiдноситься до пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec.

УКРаТНЬ>

критерii заJIучення суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi до участi в koHkypci:

Аулиторськi послуги можуть надаватися лише суб'ектом аудиторськоi дiяльностi, якому таке право надано в
порядку та на умовах, визначених Законом про аудит та якi:
- вiдповiдають встановленим Законом про аудит вимогам, якi можуть надавати послуги з обов'язкового
аУДИТУ фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iшгерес;
вкJIюченi
до вiдповiдного роздiлу Реестру аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi та суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi, 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
суспiльний iHTepec, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фiнансовоI звiтностi протягом цього
ПеРiОДУ, Не перевищувала l5 вiдсоткiв загальноi суми дохо.цу вiд надання аудиторських посJryг;
- МОжУтЬ забезпечити достатнiЙ piBeHb квалiфiкачii та досвiду аулиторiв i персоналу, який заrý/чаеться до
надання послуг вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту;
- ПРОЙшли перевiрку контролю якостi аудиторських послуг, здiйснену у вiдповiдностi до вимог чинного

-

законодавства;

МаЮТЬ ЛОбРУ регryтацiю (вiдсугнi протягом двох poKiB поспiль застосування до аудиторськоi
фiрми бiльше
трьох разiв стягнення У виглядi попередження або зупинення права на надання послуг з обов'язкового
аУДИТУ фiНанСовоТ звiтностi або обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi пiдприемства, що становлять
суспiльний iHTepec);
МОЖУТЬ ЗабеЗпечити достатнiЙ piBeHb забезпеченостi працiвниками за основним мiсцем роботи для
виконання завдань з обов'язкового аудlтry фiнансовоi звiтностi (за основним мiсцем роботи мас
пРацювати не менше пОяти аудиторiв iз загальною чисельнiстю штатних квалiфiкованих працiвникiв, якi

-

-

заJцлаються до виконання завдань, не менше 10 осiб, з яких щонаймонше двi особи повиннi пiдтвердити
квалiфiкачiю вiдповiдно до статгi 19 Закону про аулит або мати чиннi сертифiкати (дипломи)
професiйних органiзацiй, що пiдтвердлсують високий piBeHb знань з мiжнародних стандартiв фiнансовоТ
звiтностi);
вiдсугнi порушення вимог щодо забезпечення нез€шежностi суб'екта аудиторськоiдiяльностi, а тому числi
аУДитор, суб'ект аудиторськоI дiяльностi, його ключовi партнери з аудrry, його власнlжи (засновники,
Учасники), посадовi особи i працiвники та iншi особи, заrryченi до надання таких послуг, а також близькi
родичi та чJIени ciM'i зазначених осiб:
1) не с власниками фiнансових iHcTpyMeHTiBo емiтованих юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоi
пiдlягае перевiрцi, або юридичноТ особи, пов'язаноТ з такою юридичною особою спiльною власнiстю,
контролем та управлiнням, KpiM тих, що ншIежать такiй юриличнiй особi опосередковано через iнституги
спiльного iнвесryванrrя;
2) не беругь участь в операцiях з фiнансовими iнструментами, емiтованими, гарантованими або iншим
ЧИНOМ ПiДТРИМУВаними юридичнOю особою, фiнансова звiтнiсть якоi пiдIягае перевiрцi, KpiM операчiй в
межах iнститугiв спiльного iнвесryвання;
3) не перебув{UIи протягом перiодiв, зазначених у частинi першiй статгi 10 Закону про аудит, у трудових,
договiрних або iнших вiдносинах з юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоТ пiдлягае перевфчi, чо
можуть призвести до конфлiкry iHTepeciB;
не мають обмежень пов'язаних iз тривалiстrо надання послуг Товариству;
вiдсугнi обмеження щодо наданшI посJrуг передбаченi статгею 27 Закону про аудит;
мають чиннийдоговiр страхування цивiльно-правовоiвiдповiдальностi передтрегiми особами, укладений
вiдповiдно до положень чинного законодавства УкраiЪи;
МаЮть досвiд надання послуг щодо аудlтry фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та
досвiд проведення аудиту фiнансовоТ звiтностi стрtлхових компанiй;
МаЮТЬ надати iнформацiю у разi перевищення щорiчноТ загальноi суми винагороди суб'екга аудиторськоi
дiяльностi 15 вiдсоткiв загальноТ суми чистого доходу вiд надання посJryг таким суб'ектом аудиторськоТ
дiяльностi пiдприемству, що становить суспiльний iHTepec впродовж п'яти poKiB поспiль.

Iнформацiя про процедуру:
l.,Щата початку проведенЕя конкурсу: 24 сiчня2022 polcy.
2.Строк подання конкурсних пропозицii та документiв - до 31сiчня 2022 року до 11 години 00 хвилин за
киiъським часом.
3..Щата проведення конкурсу: 01 лютого 2022 pol<y об 15 годинi 00 хвилин за КиiЪським часом.

Основним завданням з обовlязкового аудиry фiнапсовоТ звiтностi Товариства е перевiрка суб'ектом
аУДиторськоi дiяльностi вiдповiдно до вимог Закону та мiжнародних стандартiв аудиry консолiдованоi
фiнансовоi звiтностi товариства, а саме:
- консолiдованиЙ баланс (звiт про фiнансовий стан) на 3 l грулня вiдповiдного року;
- КОнСОлiдованиЙ звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохц) за вiдповiдний piK;
- КОНСОлiдованиЙ BiT про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився на
ЗаЗНаЧеНi Даry, i консолiдованi примiтки до фiнансовоТ звiтностi, вкпючаючи стислий опис суттевих облiкових
ПОЛiтик та iншi пояснення з метою висловлення незаJIежноI думки аудитора про вiдповiднiсть фiнансовоТ
ЗвiтнОстi в ycix суттевих аспектах вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi та чинного

законодавства Украihи.

Не допускаються до участi у KoHKypci суб'екти аудиторськоiдiяльностi, якi:
- не вiдповiдають вимогам Закону про аудит та вимогам конкурсноТдокументацiТ;
- подали до участi в KoHKypci документи, що мiстять недостовiрну iнформацiю;
- ПОДаВ ДО УЧаСТi кОнкурсну пропозицiю iз порушенням TepMiHiB подачi, встановлених цiею документацiею та
оголошенням.

Посилання па веб-сайт Товариства, на якому розмiщено конкурсну документацiюз рrеmiоrri,uаJiп.пеt
Порядок поданця конкурсних пропозицiй учасниками:
KoHKypcHi пропозицii подаються }л{асниками шляхом надсиJIання на електронну пошту за адресою Elena.Trekhleb@rosava. com
Конкурсна пропозицiя надаеться разом iз запиryваними документами вiдповiдно до опису.

Bci документи

мЕlють буги складенi украihською мовою та подаватись за пiдписом уповновФкеноТ особи

суб' екта аудиторськоТ дiяльностi.

KoHKypcHi пропозицii, отриманi Товариством пiсля закiнчення строку ik подання не розглядаються.

,щокументи, що поданi не в повному обсязi чи з порушенням конкурснот документацii, не розглядаються.

Учасник мае право iнiцiювати внесення змiн або вiдкликання своеТ конкурсноТ пропозицii до закiнчення
строку подання конкурсних пропозицiй.

кожен учасник мае право подати тiльки одну конкурсну пропозицiю, яка не може буги змiнена пiсля
закiнчення стоку подання конкурсних пропозицiй.
участi у KoHKypci )ласники подають TaKi документи:
- ocHoBHi вiдомостi про суб'екга аудиторськоi дiяльностi (реестрацiйна iнформацiя, види
дiяльностi, посадовi

,Щля

особи та iнше);

- наявнiсть передбачених законодавством УкраТни лiцензiй, свiдоцгв, сертифiкатiв та TepMiH ik
дiТ;
- цiнова пропозицiя щодо розмiру оплати за договором;

-

лиOт,3апевнонн,I щодо вiдсугностi обмежень надання аудиторських послуг суб'ектом аудиторськоi
дiяльностi' який мае право проводити обов'язковий аудчlт фiнансовоТ звiтностi .riд.rр"a*"r", щJ
"runo"n"r"
суспiльний iHTepec, визначених частиною четвертою cTaTTi б та статгею 27 Закону Украihи про аудlтг;
- буль-яку iншу iнформацiю, яка може б;rги корисною.

вiдомостi про мiсцезнаходження Товариства, rсoнTakTi телефони уповноваэrсеноi особи на забезпечешпя
проведення конкурсу:
МiсцезнахОдженнЯ : Украihа, 09100, КиiЪська область, м. Бiла Щерква, вул. Леваневського, буд. 91
KoHTaKTHi особи: Головний бухгалтер Товариства Трехлiб олена АнатолiiЪна т. (04563) 79888

результати Конкурсу будуть 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 зЕUIишае за собою право
переглянути результати конкурсу у разi виникнення певних обставин (змiн
у документах) 1.часникiв, якi
суттево вIUIивають на рiшення Замовника та визначити нового переможця конк)фсу, про що повiдомляеться
вiдповiдному }часнику електронною поштою.

