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1.
1.1..Щаний

Загальнi полоя(ення та вшзначення TepMiHiB

Порядок проведення конкурсу

з

вiдбору суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якi можугь буги

призначенi дIя надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi (надалi по тексту - Порядок) ТОВ
dIPEMIOPI>, розроблений вiдповiдно до Закону Украihи <Про товариства з обмеженою вiдповiдаJtьнiстю>>,
Закону Украihи кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaihi>, Закону Украiни кПро аули:г
фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> (надалi па тексry - Закон про ауд}rг), iнших законодавчих aKTiB
УкраiЪи та нормативно-правових aKTiB Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фонлового ринку Украiни, що
здiйснюе державне реryлювання у сферi ринку цiнних паперiв.

Порядок встановлюе загальнi умови проведення конкурсу з вiдбору суб'ектiв аудиторськоТ
Дiяльностi, якi можуть буги призначенi дlя надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi
1.2..ЩаниЙ

Товариства.

1.3.Замовник - ТоВ (ПPEMIOPI)> (далi по тексту - Товариство).
1.4.Конкурсна прOпOзицiя - прOпозицiя учасника кOнкурсу щодо строку виконання та BapTocTi послуг.
1.5.конкурсна документацiя - документацiя щодо умов проведення конкурсу, що розробляеться та
ЗаТвеРддуеться Товариством i оприлюднюеться для вiльного достуrrу на його веб-сайтi.
1.6.УЧаСНиК Конкурсу - претендент, який подав документи, що вiдповiдають умовам конкурсу, та якого
догryщено до участi в KoHKypci.
1.7.IНшi термiни, наведенi в цьому Порядку, зокрема, (аудитор), <<суб'ект аудиторськоi дiяльностi>>,
(аУДИТОРСька дiяльнiсть), (аудит
фiнансовоi звiтностi>>, <пiдприемства, що становлять суспiльний iHTepec>
ВжиВаються у значеннях, наведених у Законi Украihи <Про аули:г фiнансовоi звiтностi та аудIrторську
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 поспуг
2.1. Повне найменування : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОJIЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ кПРЕМIОРI>, код
СДПОУ ТОВ dIPEMIOPI) _ 39848510.
2.2. Мiсцезнаходження: Украihа, 09l00, КиiЪська область, м. Бiла Щерква, вул. Леваневського, буд. 91
2.3. Орган, який здiйснюе функцii аудиторського KoMiTery: Збори 1часникiв ТОВ (ПРЕМIОРЬ.
2.4. ПОсадова особа замовника, уповноваэкена здiйснювати 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.Щатапочатку проведен}ш конкурсу: 24 сiчня 2022року.
2.7.Строк подачi документiв: до 3 1 сiчня 2022 року до 1 7 години 00 хвилин за КиiЪським часом.
2.8. .Щата проведення конкурсу: 0l лютого 2022року об 11 годинi 00 хвилин за КиiЪським часом.

2.9. За критерiями, визначеними 3аконом УкраiЪи <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

YKpaihi>> Товариство вiдноситься до пiдприемств, що становлять суспiльний irrгерес.
2.10. ОСНОвним завданням з обов'язкового аудlтry фiнансовоi звiтностi Товариства е перевiрка суб'ектом
аУДиторськоТ дiяльностi вiдповiдно до вимог Закону та мiжнародних cTaIцapTiB аулиry фiнансовоТ звiтностi

товариства, а саме:
- баланс (звiт про фiнансовий стан) на 3 1 грудня 202 1 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2021 piK;

202l piK, i примiтки до фiнансовоi
опис с)rггсвих облiкових полiтик та iншi пояснення з метою висловлення
НеЗалежноi Думки аудитора про вiдповiднiсть фiнансовоТ звiтностi в ycix суггевих аспектах вимогам
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та чинного законодавства Украiни.
Конкурсна документацiя може мiстити додатковi завданЕя, якi повинен виконати суб'ект аудиторськоТ
- Звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за

ЗВiТНОСТi, вкJIючаючи стислий

дiяльностi при проведеннi аулиry.
2.11.Вiдбiр суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi здiйсrпоеться за такими принIц{пами:
- вiдкритiсть та прозорiсть конкурсу;
- максимчшьна економiя та ефективнiсть;
- добросовiсна конкуренцiя серед 1часникiв;
- недискримiнацiя учасникiв;
- об'ективна та неупереджена оцiнка конкурсних пропозицiй;
- запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням.
2.12.Товариство забезпечуе вiльний досryп ycix учасникiв до участi у KoHrcypci вiдповiдно до цього Порядку.
Товариство не може встановлювати дискримiнацiйнi вимоги до учасникiв конкурсу.

3.

Критерii заJIучення суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi до участi в KoHKypci

3.1. Аулиторськi посJIуги можуть надаватися лише суб'ектом аудиторськоТ дiяльностiо якому таке право
надано в порядку та на умовах, визначених Законом про аудит, та якi вiдповiдають наступними критерiям:
- ВiДПОвiдають встановленим Законом про аудит вимогам, якi можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту
фiнансовоТ звiтностi пiдприемстr, що ста"овлять суспiльний iHTepec;
- включенi до вiдповiдного роздiлу Реестру аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi та суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi, а саме до реестру суб'ектiв аудиторськоi 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 надавaUIися послуги з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi протягом цього перiоду, не
ПеРеВИЩУВaUIа l5 вiдсоткiв загальноi суми доходу вiд надання аудиторських посJIуг;
- мож)ль забезпечити достатнiй piBeHb квалiфiкацiт та досвiду аудлторiв i персоналу, який залучаеться до
надання послуг вЦповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту;
- пройшли перевiрку контролю якостi аудиторських посJryг, здiйснену у вiдповiдностi до вимог чинного

законодавства;

-

(вiдсутнi 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 фiнансовоТ звiтностi пiдприемства, що становлять суспiльниЙ
МаЮТЬ ДОбРУ реггУгацiю

iHTepec);

-

МОЖ)ЛЬ ЗабеЗпечити достатнiЙ piBeHb забезпеченостi працiвниками за основним мiсцем роботи для
виконання завдань з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi (за основним мiсцем роботи мае працювати не
МеНШе П'ЯТИ аУдиторiв iз загаJIьною чисельнiстю штатних квалiфiкованих працiвникiв, якi залучаються до
ВИКОНаННя Завдань, не менше 10 осiб, з яких щонайменше двi особи повиннi пiдтвердити квалiфiкацiю
ВiДпОвiДно до статгi l9 Закону про аудит або мати чиннi сертифiкати (дигшlоми) професiйних органiзацiй, що
пiдтверджують високиЙ piBeHb знань з мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi);
- ВiДСУГНi ПОРушення вимог щодо забезпечення незаJIежностi суб'екта аудиторськоТ дiяльностi, 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 iнструмекгiв, емiтованих юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоi пiдлягае
ПеРеВiРui, абО ЮРИдичноТ особи, пов'язаноТ з такою юридичною особою спiльною власнiстю, контролем та
УПРаВЛiННЯМ, KpiM тих, що належать такiЙ юридичнiЙ особi опосередковано через iнститlrги спiльного
iнвесryвання;
2) Не беРугь }часть в операцiях з фiнансовими iнструментами, емiтованими, гарантованими або iншим чином
пiдтримуваними юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоТ пiдлягае перевiрчi, KpiM операцiй в межах
iнститугiв спiльного iнвесryвання;
3) не перебуваJIи протягом перiодiв, зазначених у частинi першiй cTaTTi 10 Закону про аудит, у трудових,
дОгОвiрних або iнших вiдносинах з юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоi пiдлягае перевiрцi, що
можуть призвести ло конфлiкry iHTepeciB;
- не мають обмежень пов'язаних iз тривалiстю наданrul послуг Товариству;
- вiдсугнi обмеження щодо надання послуг передбаченi статгею 27 Закону про аудит;
- МаЮТЬ ЧИнниЙ договiр страхування цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi перед третiми особамио укладений
вiдповiдно до положень чинного законодавства Украihи;
- МаЮТЬ ДОСвiД надання послуг щодо аудиry фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до мiя<народних стаrцартiв та
досвiд проведення аудиту фiнансовоI звiтностi страхових компанiй;
- Мають надати iнформацiю у разi перевищення щорiчноТ загальноi суми винагороди суб'екта аудиторськоI
ДiЯЛЬНОСТi 15 вiдсоткiв загrшьноI суми чистого доходу вiд надання посJIуг таким суб'ектом аудиторськоТ
ДiЯЛЬнОстi пiдприемству, що становить суспiльний iHTepec впродовж п'яти poKiB поспiль.
3.2.КритерiТ за.пучення суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi вказуються в конкурснiй документацiТ та мають буги
оприлюдненi в оголошеннi на веб-сайтi Товариства в мережi IHTepHeT.
3.3.Не доrгускаються до )ластi у KoHKypci суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi:
- не вiдповiдають вимогам Закону про аудит та вимогам конкурсноiдокументацii;
- подаJIи до участi в KoHKypci документи, що мiстять недостовiрну iнформацiю;
- пОдав до участi конкурсну пропозицiю iз порушенням TepMiHiB подачi, встановлених цiею документацiею та
оголошенням.
4. Пiдготовка до проведенпя конкурсу
4.1.Конкурсна документацiя з вiдбору суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi, якi можуть бути призначенi дlя
наданшI посJIуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi розроблясгься керiвництвом Товариства за
погодденням Зборами учасникiв Товариства.

4.2.Вiдповiдальнiсть за проведення конкурсу покладаеться на Збори учасникiв Товариства, яка оцiнюе
KoHKypcHi пропозицii, поданi суб'ектами аудиторськоТ дiяльностiо за встановленими крrгерiями вiдбору та
скпадае звiт про висновки процедури вiдбору.
4.3.Пiсля затвердл(ення конкурсноТ документацii на веб-сайтi Товариства розмiuryеться iнформацiйне
оголошення про проведення конкурсу, яке повинно мiстрrти:
- 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;
- посилання на веб-сайт Товариства, на якому розмiщено конкурсну документацiю;
- порядок подання конкурсних пропозицiй учасниками;
- вiдомостi про мiсцезнаходденЕя Товариства, конталсгi телефони уповнова.lкеноi особи на забезпечен}uI
проведення конкурсу.
4.4.Iнформацiя про проведоннrI конкурсу оприлюднюсться на веб-сайтi Товариства в мережi IHTepHeT не
пiзнiшо 5 калондарних днiв до 0голошеноТ кiнцевоi дати прийманнJI докумецтiв.
4.5.Замовник може вiдмiнити конкурс на будь-якому етапi у разi, або визнати його таким, що не вiдбувся, з
ПiДСТаво Зазначених у конкурснiй документацiТ. Зокрема, такими пiдставами молgrгь бути:
- вiдсугностi подальшоi потреби у проведеннi Конкурсу;
виявленняфакryзмовипретендентiв;
- вiдхилення Bcix конкурсних пропозицiй.

-

5. Порядок надання конкурсних пропозицiй
S.l.KoHKypcHi пропозицii подаються учасниками шляхом надсилання на електронну пошту за адресою
ЗaВНаЧеНОЮ У КОнкуРснiЙ документацiТ. Конкурсна пропозицiя надаеться разом iз запиryваними документами

вiдповiдно до опису.

5.2.Bci документи конкурсноi документацiТ мають буги смаденi украihською мовою та подаватись за
ПiДпиСОм УповновФкеноi особи суб'екта аудиторськоТ дiяльностi. Копii докумеrrгiв, що подаються у складi

кОнкУрсноiдокументацii повиннi бути завiренi пiдписом уповнов:Dкеноi особи та печаткою.
S.3.KoHKypcHi пропозицii подаються в строк, зазначений у повiдомленнi.
S.4.KoHKypcHi пропозицi'i отриманi Товариством пiсля закiнчення строку ix подання не розглядаються.
5.5.Учасник мае право iнiцiювати внесення змiн або вiдкликання своеТ конкурсноТ пропозицiТ до закiнчення
строку подання конкурсних пропозицiй.
5.б.Вимоги до конкурсноТ пропозицii та пiдтверджуючих докумекгiв зfr}начаються у конкурснiй документацii.
5.7.Кожен учасник мае право подати тiльки од}ry конкурсЕу пропозицiю, яка не може бути змiнена пiсля
закiнчення строку подання конкурсних пропозицiй.
5.8. fuя y"racTi у KoHKypci учасники подають TaKi документи:
- ocHoBHi вiдомостi про суб'екта аудиторськоi дiяльностi (реестрацiйна iнформацiя, види дiяльностi, посадовi
особи та iнше);

- iнформацiю (довiдку) АудиторськоТ палати УкраiЪи, чинну в перiод проведення конкурсу, про вкJIючення
УчаСника до: Реестру суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аулrг
фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec.

- цiнова пропозицiя щодо розмiру оплати за договором;

ЗапеВненшI щодо вiдсугностi обмежень надання аудиторських послуг суб'ектом аудиторськоТ дiяльностi, який
Мае ПРаВО ПРОВОДИТИ ОбОв'язковиЙ аулrг фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec,
визначених частиною четвертою cTaTTi б та статтею 27 Закону Украihи про аудит;

- iнформачiю суб'екта аудиторськоi дiяльностi про те, що у учасника-аудиторськiй фiрмi наявний договiр

СТРаХУВаНня вiдповiдальностi перед третiми особами (щодо вiдшкодування можJIивих збиткiв у зв'язку iз
ПРОВаДЖеНням професiЙноi дiяльностi зi страховою сумою не менш як 10 млн. гривень), чинний на момекг

подання пропозицiй. В довiдцi повинна мiститись iнформацiя щодо назви Страховика, номеру договору, строк
дii договору, контактних осiб та контактного номеру телефону Страховика.
- iнформацiю про HMBHicTb у складi rlасника-аудиторськоi фiрми не менш як двох працiвникiв, з за:}наченням
ik ШБ та посад, якi мають один з документiв, що засвiдчуе проходження повноТ програми сертифiкацii,
виданий однiею з органiзацiй, що е членом Мiжнародноi федерацiТ бухгалтерiв.

Перевага буле надаватись учаснику, працiвники якого мають сертифiкати/дигшlоми, виданi: Асоцiацiею
присяжних сертифiкованих бухгалтерiв (АССА) або Американським iнститугом сертифiкованих громадських
бУхгалтерiв (AICPA) або Iнститугом присяжних бухгалтерiв АнглiТ i Уельсу (ICAEW) що пiдтверджують
високий piBeHb знань з мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.
- буль-яку iншу iнформацiю, яка може бути корисною.

б. Розгляд

конкурсних пропозицiй

6.1.Розгляд та перевiрка конкурсних пропозицiй учасникiв здiйснюеться шляхом роздрукування поданих
документiв з електронноi пошти Товариства.
Предметом уваги з призначення аудитора мояgrгь буги:
- РеЗУЛЬтати контролю якостi послуг, що надаються суб'ектами аудиторськоi дiяльностi, якi беругь fiacтb у
KoHKypci;
- ДОСВiД наДанНя аудиторських посJIуг з обов'язкового аудLrry фiнансовоi звiтностi пiдприемствам, що
становлять суспiльний irпepec;
- професiйна репутацiя суб'ектами аудиторськоТ дiяльностi;
- достатнiй piBeHb забезпеченостi працiвниками дIя виконання завдань з обовоязкового аудиту;
- та iншi критерiТ вiдбору вiдповiдно до чинного законодавства.
Визначення учасникiв, якi можугь буги рекомендованi для надання посJгуг з обов'язкового аудиту
фiнансовоi
звiтностi Товариства, здiйснюеться з урахуванням цiнових та нецiнових кр1'1.герiiЪ оцiнки, що-зазначенi
Товариством у кOнкурснiй документацii.
6.2. Збори учасникiв Товариства оцiнюють та ана.пiзують KoHKypcHi пропозицii, поданi суб'ектами
аудиторськоi дiяльностi, за встановленими критерiями вiдбору, за результатами оцiнки та аналiзу. !о уваги
беРУГЬСЯ РеЗультати контролю якостi посJryг, що надаються суб'ектами аудиторськоi дiяльностi, якi беругь
УЧаСТЬ У KoHKypci. За результатами конкурсу Зборами учасникiв Товариства затверджусться рiшення щодо
призначення суб'екта (суб'ектiв) аудиторськоi дiяльностi для наданЕя посJryг з обов'язкового аудиту фiнансовоi
ЗВiТНОСТi, якi мають вкJIючати щонайменше двi пропозицiТ щодо вiдбору суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi дlя
проведення обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi.
б.3. ЗбОРИ у"lаСникiв Товариства формують та затвердя(ують пропозицiТ про призначення суб'скта (суб'ектiв)
аУДИТОРСЬкОi дiяльностi дlя надання посJryг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi. Суб'ект аудиторськоТ
дiяльностi, запропоноВаний диреКтороМ Товариства, мае бугИ з числа суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi, якi
брали участь у KoHKypci та вiдповiдають вимогам, що зазначенi Товариством у конкурснiй докумеrrгацiТ.
б.4.СУб'ект аудиторськоi дiяльностi для надання посJtуг
обов'язкового ауд}rry фiнансовоI звiтностi
ТОВаРиства призначаеться Зборами учасникiв Товариства, в порядку, передбаченому нормами чинного
законодавства Украihи, Стаryтом Товариства.
б.5.Про приЙняте Зборами учасникiв Товариства рiшення про призначення суб'екта аудиторськоi дiяльностi
ДЛЯ НаданЕя посJryг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi або групи суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi,
якi надаватим)iть посJryги з аудиту спiльно, директор Товариства iнформуе учасникiв конкурсу, яких було
РеКОМеНДОВанО До призначення, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дня приЙняття цього рiшення шляхом
вiдправки повiдомлення електронною поштою.
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, що не вiдбувся, з
пiдстав, зазначених у конкурснiй документацii. Зокрема, такими пiдставами молgrгь буги:
- вiдсугностi подальшоi потреби у проведеннi Конкурсу;
- виявлення факту змови учасникiв;
- вiдхилення Bcix конкурсних пропозицiй;
- подання для 1olacTi у KoHKypci менше двох конкурсних пропозицiй.

з

Додаток

1

до Порядку проведення вiдкрrгого конкурсу з вiдбору
суб'екта аудиторськоi дiяльностi дlя надання послуг з обов'язкового
аудLrry фiнансовоТ звiтностi ТОВ (IIPEMIOPI),
скпаденоi станом на З|.l2.202l

умови конкурсу
I.

l. Повне найменування укDаiнською мовою
2. Iдентифiкацiйний код (еДРПОУ)
3.Мiсцезнаходження

ка ТОВ (dIPEMIOPI>> та його дiяльностi
ТОВ KIIPEMIOPI)
398485

1

0

Украihа, КиiЪська область, MicTo Бiла Щерква, вулиця
леваневського 9l

поштовии lндекс

09100

телефон

0456з 79888

факс

E-mail
4.Органiзачiйно-правова форма
5.Банкiвськi реквiзити

гt,lsal,a(i),.rosava.cQl)l. Elena.Trekhleb@rosava.com
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
UA273 806з4000002600704348700 l

6.участь в об'еднаннi фiнансових установ
7.Керiвник, прiзвище та iнiцiали керiвника
8.Прiзвище та iнiцiали головного бухгалтера
9.Кiлькiсть працiвникiв
10.OcHoBHi види економiчноТ дiяльностi

Грибовський I.B,
Трехлiб О.А.
з80

(квЕд)

ПуАТ <КБ кАКОРДБАНК)
Hi

22,|l

Виробництво г)rмових шин, покришок

вiдновлення протектора ryмових шин i покришок

45.31 Оптова торгiвля дет:шями
автотранспортних засобiв
52. 10 Складське господарство

та

приладдям для

77.40 Лiзинг iнтелекryальноi власностi

ЗАВДАННЯ ТА ОБСЯГ ПОСЛУГ, ЯКI ПОВИНЕН НАДАТИ УЧАСНИК

I.

Перелiк аудиторських
послуг

Перелiк документацiI за результатами
наданих
аудиторських поспуг

Аудиторськ послуги, що надаються
1

та

подiбних

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

l 1.Опис дiяльностi

етапу

камер;

45,З2 Роздрiбна торгiвля детаJIями та приJIаддям для

автотранспортних засобiв

п/п

i

Аулит повного пакету рiчноТ
фiнансовоТ звiтностi,

сtсгlаденот вiдповiдно до
МСФЗ станом та за piK , що

закiнчуеться

3l грулня 2020

року.

Аулит Звiту з
корпоративного управлiння

з

Граничний строк
надання
аудиторських
послуг та Ix
Dезультатiв

дати укпадання договору:

Резупьтатом проведеного аудиту буле Звiт
незалежного аудитора щодо фiнансовоТ
звiтностi складеноТ вiдповiдно до МСФЗ станом
на та за piK, що закiнчуеться 3 l грулня 202 l
року.

не пiзнiше

Додатковий звiт дtя аудиторського KoMiTeTy
(тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями)

не пiзнiше

Звiт незалежного аудитора з наданшI
впевненостi щодо звiту з корпоративного
управлiння

25.05.2022 р.

25.05.2022р.

,Щокументацiя за результатами наданих

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

,,

III. Порядок поданшя конкурспих пропозццiй
l.Змiст i спосiб поданшI конкурсноi пропозицiТ:
- KoHKYPcHi пропозицiТ подаються претендентами електронною поштою

Elena.Trekhleb@rosava. соm
КОЖен претендент мае право подати тiльки одну конкурсну пропозицiю, яка не може
закiнчення строку поданЕя 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 Украihи про аудит та вимогам конкурсноI документацiТ;
- подав до участi в KoHKypci документи, що мiстять недостовiрну iнформацiю;
- ПОДаВ ДО УчаСтi конкурсну пропозицiю iз порушенням TepMiHiB подачi, встановлених цiсю документацiею
та оголошенЕям.
2.Критерii загryчення суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi до участi в KoHKypci:
Аудиторськi послуги мож)ль надаватися лише суб'ектом аудиторськоi дiяльностi, якому таке право надано в
порядку та на умовах, визначених Законом про ауд}rг та якi:
ВiдпОвiдають встановленим Законом про аудит вимогам, якi можуть надавати послуги з обов'язкового
аудиту фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний irrгерес;
- ВКпюченi до вiдповiдного роздiлу Реестру аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi та суб'ектiв
аУдиторськоi дiяльностi, а саме до реестру суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковий аулит фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec;
- за попереднiЙ рiчниЙ звiтниЙ перiод сума винагороди вiд кожного з пiдприемств, що становлять
СуСпiльниЙ iHTepec, яким надаваJIися посJryги з обов'язкового аудlтry фiнансовоi звiтностi протягом [Фого
перiоду, не перевиIцувала 15 вiдсоткiв загальноiсуми доходу вiд надання аудиторських послуг;
- можУть забезпечити достатнiЙ piBeHb квалiфiкацiТ та досвiду аудиторiв i персона"lгу, який запучаеться до
надання послуг вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аулиry;
- пройшли перевiрку контролю якостi аудиторських посJý/г, здiйснену у вiдповiдностi до вимог чинного

-

-

законодавства;
мають добру репугачiю (вiдсугнi протягом двох poKiB поспiль застосуваншI до аудиторськоi фiрми бiльше
ТРьОх Разiв стягненшI у виглядi попереддення або зупинення права на надання послуг з обов'язкового

аудиту фiнансовоТ звiтностi або обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi пiдприемства, що станоыIять
суспiльний iHTepec);
МОrtqУТь забезпечити достатнiЙ piBeHb забезпеченостi працiвниками за основним мiсцем роботи для
ВИКОнання завдань

з

обов'язкового ауд}rry фiнансовоТ звiтностi (за основним мiсцем роботи мае

ПРаЦЮвати не менше п'яти аудиторiв iз загаJIьною чисельнiстю штатних квалiфiкованих працiвникiв, якi
ЗаJIучаються до виконаннrI завдань, не менше 10 осiб, з яких щонайменше двi особи повиннi пiдтвердити

до статгi 19 Закону про аудит або мати чиннi сертифiкати (дипломи)
професiЙних органiзацiй, що пiдтвердIсують високий piBeHb знань з мiжнародних стандартiв фiнансовоТ
звiтностi);
вiдсугнi порушення вимог щодо забезпечення незшIежностi суб'екта аудиторськоi дiяльностi, а тому числi
аудитор, суб'ект аудиторськоТ дiяльностi, Його кпючовi партнери з аудиту, його власнlлси (засновники,
учасники), посадовi особи i працiвники та iншi особи, залученi до надання таких послуг, а також близькi
родичi та цIени ciM'i зазначених осiб:
1) не е власниками фiнансових iHcTpyMeHTiB, емiтованих юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоi
пiдlягае перевiрчi, або юридичноi особио пов'язаноi з такою юридичною особою спiльною власнiстtо,
контролем та управлiнням, KpiM тих, що належать такiй юридичнiй особi опосередковано через iнстиryги
спiльного iнвесryвання;
2) не беругь rIасть в операцiях з фiнансовими iнструмеIIтами, емiтованими, гарантованими або iншим
чином пiдтримуваними юридичною особоюо фiнансова звiтнiсть якоТ пiд.гlягае перевiрчi, KpiM операцiй в
межах iнститугiв спiльного iнвесryвання;
3) не перебували протягом перiодiв, зазначених у частинi першiй cTaTTi l0 Закону про аудит, у трудових,
договiрних або iнших вiдносинах з юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоТ пiдлягае перевiрцi, що
можуть призвести ло конфлiкry iHTepeciB;
- не мають обмежень пов'язаних iз тривалiстю надання посJryг Товариству;
- вiдсугнi обмеження щодо надання посJryг передбаченi статгею 27 Закону про аудит;
квалiфiкацiю вiдповiдно

-

-

мають чинний договiр страхування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi перед третiми особами,

укладений вiдповiдно до положень чинного законодавства Украiни;
- мають досвiд надання посJryг щодо аудиту фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та
досвiд проведенЕя аудиту фiнансовоТ звiтностi страхових компанiй;
- мають надати iнформацiю у разi перевищення щорiчноТ загальноТ суми винагороди суб'екта аудиторськоТ
дiяльностi 15 вiдсоткiв загальноi суми чистого доходу вiд надання посJIуг таким суб'ектом аудиторськоi
дiяльностi пiдприемству, що становить суспiльний iHTepec впродовж п'яти poKiB поспiль.
3.Унесення змiн або вiдкликання конкурсноТ пропозицii учасником:
- Претендент мае право внести змiни або вiдкликати свою конкурсну пропозицiю до закiнчення строку ii
ПОДаННЯ. TaKi ЗМiни чи заява про вiдlсlикання конкуроноi пропозицii можуть бути BpaxoBaHi
у разi, коли вони
ОТРИМаНi KoMiTeToM з призначень аулиторiв Товариства до закiнчення строку подання конкурсних пропозицiй.

IY. Строки подання KoнKypcнl|x пропозицii
1.!ата початку проведення конкурсу: 24 сiчня2022року.
2.Строк подання конкурсних пропозицii та документiв - до 3lсiчня 2022 року до |7 години 00 хвилин за
киiъським часом.
3.,Щата проведення конкурсу: l лютого 2022 року об l 1 годинi 00 хвилин за КиiЪським часом.
1. ПроведеншI

-

конкурсу:

V. Розгляд та оцiнка конкурсних пропозицiй

Збори учасникiв ТОВ (IIPEMIOPI> оцiнюють та ана.гtiзують KoHKypcHi пропозицiТ, поданi суб'ектами
аудиторськоi дiяльностi, за встановленими критерiями вiдбору.
- Суб'ект аудиторськоi дiяльностi д.гlя надання посJryг з обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi Товариства
призначаеться Зборами учасникiв ТОВ KIIPEMIOPI>, в порядку, передбаченому Законом УкраiЪи кПро
ТОваРиства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю>, Стаryтом Товариства та Положення про загальнi

збори акцiонерiв товариства.
2. Розмiщення iнформацiТ про результати:
- Iнформацiя про результати конкурсу розмiщуеться на офiцiйному веб-сайтi Товариства в мережi IHTepHeT.
- Про прийняте Зборами учасникiв Товариства рiшення про призначення суб'екта аудиторськоi дiяльностi дIя
наданнrt послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi або групи суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якi
надаватимуть посJIуги з аудиту спiльно, Збори 1^lасникiв Товариства iнформуе учасникiв конкурсу, яких було

рекомендовано до призначен}ш, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дня прийнятгя цього рiшення шляхом
вiдправки простого поштового повiдомлення.

3.Iнша iнформацiя:
3.1. Замовник може вiдмiнити конкурс на буль-якому етапi у разi, або визнати його таким, що не вiдбувся, з
пiдстав, зазначених у конкурснiй документацiТ. Зокрема, такими пiдставами мояgrгь буги:
- вiдсугностi подальшоТ потреби у проведеннi Конкурсу;
виявлення факry змови претендентiв;
- вiдхилення Bcix конкурсних пропозицiй.
3.2. KoHKypcHi пропозицii дiють протягом 90 днiв з дати завершення конкурсу. Замовник залишае за собою
право переглянуги результати конкурсу у разi виникнення певних обставин (змiн у докумеrпах) 1^lасникiв, якi
суттево впливають на рiшення Замовника та визначити нового переможця конкурсу, про що повiдомлясгься
вiдповiдним учасникам електронною поштою.

-

VII. ,Щоговiр про надання аудшторських послуг.

У договорi про надання аудиторських

посJryг передбачаються предмет, обсяг аудиторських послуг, розмiр
та умови оIuIати, вiдповiдальнiсть cTopiH та iншi умови вiдповiдно до вимог законодавства та мiжнародних
1.

стандартiв аудrry.

ФОРМА ДЛЯ ЗАIIОВНЕННЯ

"конкурснА IIропозиIIIя,,

(форма, яка подаеться на фiрмовому бланку)
Зборал+,t учаснuкiв
ТОВ КПРЕМIОРI>

Ми, (назва Претендента), надаемо свою конкурсну пропозицiю щодо rlасгi у KoHKypci з вiдбору суб'ектiв
аудиторсьКоТ дiяльноСтi, якi мояqутЬ буги призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту
фiнансовоТ
звiтностi згiдно з конкурсною документацiею Товариства,

OcHoBHi вhомостi про суб'скта аудиторськоi дiяльностi
Повна нzIзва:
Код еДРПоУ:
Мiсцезнаходження:
Поштова адреса:
Банкiвськi реквiзити обслryговуючого банку:

1.

2.
J.
4.
5.

Стаryс платника податку:

6,
7.
8.

9.

Iндивiдуа;lьний податковий номер ;
Контактний номер телефону (телефаксу)
E-mail:

10.

Сайт:

:

11. ВiдОмОстi про керiвника (посада, ПIБ, тел., iнформачiю про документ щодо призначення):
12.Вiдомостi про пiдписанта договору (посада, ШБ, тел. iнформацiю про документ щодо призначення

пiдписантом договору):

l3.Вiдомостi про пiдписанта документiв конкурсноТ пропозицii (посада, ШБ, тел. iнформачiю про документ

ЩОДО ПРИЗначення

пiдписантом документiв конкурсноТ пропозицii та завiрена копiя такого докуменry):

l4. Iнформацiя про вкпючення до реестру аудиторських фiрм та аудиторiв суб'екта аудиторськоТ дiяльностi та
акryальниЙ в перiод проведення конкурсу Nb у peecTpi АулиторськоТ палати Украihи про вкJIючення до
РОздiлiв суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковий аудит фiнансовоiзвiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec:
l5.I

штатних квru]

lкованих п

ПIБ штатного працiвника

якl

аються

виконаннrI завдань з

про сертифiкат
аудитора або акryальний
ЛЪ запису в peecTpi ДПУ
Копit серtпuфiкаtпiв
,Щанi

0оdаюmься

Iнформацiя про
сертифiкати (дlrпломи)
професiйних
органiзацiй
Konit серmафiкаmiв

l8.Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi iз зазначенням у ньому
iстотних умов.
Щiнова пропозицiя щодо розмiру оплати за договором:
грн.(з fIflВ та без ПflВ).
сума повuнна буmч вказана цuфрuпlu mа пропuсом.

Ми погоджуемося з умовами, що Ви можете вiдхилити нашу чи Bci концурснi пропозицiТ згiдно з умовами
конкурсноТ документацii, та розумiемо, що Ви не обмеженi у прийняттi будь-якоi iншоi пропозицiI 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.

посаdа уповновалсеноt особч Y,tacHuKa

пiDпuс пш печапка

прiзвuще, iнiцiалч

III. Iнформацiя щодо вiдповiдностi учасника вимогам,
ВИ3НаЧеНПм У четвертiЙ частинi cTaTTi б, cTaTTi 27 та cTaTTi 42 Закопу про аудпт
Iнформацiя пр0 вИсутнiсть пiдстав, визначених у частинi четвертiй cTaTTi б, cTaTTi 27 та статгi 42 Закону,
наДаеться учасником у складi пропозицii у виглядi довiдки (ловiдок) в довiльнiй формi або згiдно наведеноТ
нюкче форми (лист-гарантiя).
Зборам учаснuкiв

ТоВ кПРЕМIоРItt
Лист-гарантiя

про вiдсутнiсть пiдстав вiдмови Товариством Учаснику
в участi у конкурсу
Не маС жодноТ

з пiдстав для вiдмови нам в участi у процедурi конкурсу з надання послуг з обов'язкового

аудиту фiнансовоТ звiтностi, а саме:

1.Стосовно
як суб' екта аудиторськоi дiяльностi
вiдСугнi обмеження щодо надання аудиторських послуг суб'ектом аудlтгорськоТ дiяльностi, який мае право
проводити обов'язковиЙ аудIа:г фiнансовоI звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec,
визначених частиною четвертою cTaTTi б та статгею 27 Закону УкраТни кПро аулит фiнансовоТ звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть>;

2.Стосовно
як суб'екта аудиторськоi дiяльностi
або Його працiвникiв-аулиторiв вiдсугнi дисциплiнарнi проваддення за дii, що мають ознаки професiйного
проступку вiдповiдно частин 5, б, статгi 42 Закоrry Украihи <Про аудlтг фiнансовоi звiтностi та аудиторську

дiяльнiсть>;

2.Вiдомостi про
(суб'скта аудиторськоТ
яка
е
конкурсу,
не
внесено до единого державного реестру осiб, якi вчинили
дiяльностi),
учасником
корупцiйнi або пов'язанi з корупцiею правопорушення;

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

нaяBнaiнфopмaцiяпpo,пepeдбaчeнaцvнктoм9чacтинидpyгoTcтaтгi

9 Закону Украiни "Про державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських
формувань";

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

l,Ti :.1,i:;

l_:.:

:

i i, :

l заборгованiсть iз сплати

податкi в

5.Уповноважена (посадова) особа )ласника
яка пiдписала
конкурсну пропозицiю, мае бездоганну дiлову реггугацiю (не була засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивiв, не мас не знятоi або не погашеноi у встановленому законом порядку сулимостi);

6.Керiвник учасника
мае бездоганну лiлову реггугацiю (не була
засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивiв, не мае не знятоТ або не погашеноТ у встановленому
законом порядку сулимостi);

п

осаDа уп ов tl ова,ке

н

o| ос обu Учас

нu

ка

пidпuс mа печапка

прiзвчlце, iнiцiалч

,Щодаток 2
до Порядку проведення вiдкрlrгого конкурсу з вiдбору
Оекта
суб
аудиторськоi дiяльностi для наданЕя посJIуг з обов Оязкового
аудеrry фiнансовоТ звiтностi ТОВ KIIPEMIOPI),

сlоlаденоТ станом Ha3|.|2.202l р.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення вiдкритого конкурсу

з вiдбору суб'скта аудиторськоi дiяльностi
надання
пос,пуг з обов'язкового аудшту фiнансовоiзвiтностi
для

тов dIPEMIOPI>

(lлентифiкацiйнпй код 39848510)
складеноi станом на 31.12.2021 р.

Метою проведення конкурсу:

е

ВiДбiР На КОнкурсних засадах суб'екта аудиторськоТ дiяльностi для надання посJryг з обов'язкового аудрrry
фiнансовоi звiтностi ТОВ (IIPEMIOPI> (iдентифiкацiйний код 30637114) сшrаденоi станом на 3|J2202l р.

Iнформацiя про замовника пос,пуг:
- Повне наЙменування : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЛЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ KI]PEMIOPI>>, код
сдпоу тов dIPEMIoPI> _ 39848510
- Мiсцезнаходження: YKpaiha, 09l00, КиiЪська область, м. Бiла Щерква, вул. Леваневського, бул. 91
- Орган, який здiйснюс функцii аудиторського KoMiTery: Збори учасникiв ТОВ (IIPEMIOPЬ).
- ПОСадова особа замовника, уповноваJкена здiйснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Вiдповiдальний за
наДаннJI роз'яснень щодо документацii ГоловниЙ бухгалтер Товариства, Трехлiб Олена АнатолiiЪна,
електронна адреса: Elena.Trekhleb@rosava,com

За крптерiями, визначеними Закопом Украihи <dlpo бухгалтерськпй облiк та фiнансову звiтнiсть в

УкраiЪЬ> ТОВ KIIPEMIOPЬ вiдноситься до пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec.

КритерiТ залучепня суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi до участi в копкурсi:
Аулиторськi послуги мояqуть надаватися лише сф'ектом аудиторськоi дiяльностi, якому таке право надано в
порядку та на умовах, визначених Законом про аудrг та якi:
- ВiДпОвiдають встановленим Законом про аудит вимогам, якi можуть надавати послуги з обов'язкового
аудиту фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iнгерес;
- включенi до вiдповiдного роздiлу Реестру аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi та суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi, а саме до реестру суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити
обовОязковий аудит фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec;
- за попереднiй рiчний звiтний перiод сума винагороди вiд кожного з пiдприемств, що становлять
СУСпiльниЙ iHTepec, яким надавалиая послуги з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi протягом tрого
перiодУ, не перевищувilIа 15 вiдсоткiв загальноi суми доходу вiд надання аудиторських послуг;
- мОжуть забезпечити достатнiЙ piBeHb квалiфiкацii та досвiду аудиторiв i персонаrгуп який залJлаеться до
надання посJцл вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аулиry;
- ПРОЙшли перевiрку контролю якостi аудиторських посJtуг, здiйснеrry у вiдповiдностi до вимог чинного

-

-

законодавства;
мають добру репугацiю (вiдсугнi протягом двох poKiB поспiль застосування до аудиторськоi фiрми бiльше

трьох разiв стягненЕя у виглядi попередження або зупинення права на наданЕя послуг з обов'язкового
аудиту фiнансовоi 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 фiнансовоТ звiтностi (за основним мiсцем роботи мае
працювати не менше п'яти аудиторiв iз загаJIьною чисельнiстю штатних квалiфiкованих працiвникiв, якi
залучаються до виконанtul завдань, не менше 10 осiб, з яких щонайменше двi особи повиннi пiдтвердити
ква.пiфiкацiю вiдповiдно до статгi 19 Закону про аудит або мати чиннi сертифiкати (дипломи)
професiйних органiзачiй, що пiдтвердкують високий piBeHb знань з мiжнародних стандартiв фiнансовоТ
звiтностi);
вiдсугнi порушення вимог щодо забезпечення нез:шежностi суб'скта аудиторськоi дiяльностi, а тому числi
аУдитОр, суб'ект аудиторськоi дiяльностi, Його ключовi партнери з аудlтry, Його власники (засновники,

учасники), посадовi особи i працiвники та iншi особи, заlryченi до наданrш таких послуг, а також близькi
родичi та цIени ciM'T зазначених осiб:
1) не е власникаN,Iи фiнансових iHcTpyMeHTiB, емiтованих юрIцичною особою, фiнансова звiтнiсть якоТ
пiдtягае перевiрчi, або юридичноi особи, пов'язаноТ з такою юридичною особою спiльною власнiстю,
контролем та управлiнням, KpiM тих, що наJIежать такiй юридичнiй особi опосередковано через iнституги
спiльного iнвесryвання;
2) не беругь yracTb в операцiях з фiнансовими iнструментами, емiтованими, гарантованими або iншим
чином пiдтримуваними юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоi пiдлягас перевiрцi, KpiM операцiй в
межах iнститугiв спiльного iнвесryвання;
3) не перебУвшIи протягом перiодiв, з&}начених у частинi першiй cTaTTi l0 Закону про аудит, у трудових,
ДОГОВiРних або iнших вiдносинах з юридичною особою, фiнансова звiтнiсть якоТ пiдлягае перевiрцi, що
можуть призвести ло конфлiкry iHTepeciB;
не мають обмежень пов'язаних iз тривалiстю надання посJIуг Товариству;
вiдсутнi обмеження щодо надання пOслуг передбаченi статгею 27 Закону про аудит;
МаЮТЬ ЧИННИЙ дОговiр стахування цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi перед третiми особами, укладений
вiдповiдно до положень чинного законодавства УкраiЪи;
мають досвiд надання послуг щодо аудLrry фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та
досвiд проведення аудиту фiнансовоТ звiтностi страхових компанiй;
мають надати iнформацiю у разi перевищення щорiчноТ загальноi суми винагороди суб'екта аудиторськоi
дiяльностi 15 вiдсоткiв загальноi суми чистого доходу вiд надання послуг таким суб'ектом аудиторськоТ
дiяльностi пiдприемствуо що становить суспiльний iHTepec впродовж п'яти poKiB поспiль.

-

-

Iпформацiя про процедуру:
,Щата початку проведення конкурсу: 24 сiчgя2022 року..
Строк подачi документiв: до 3 l сiчня2022 року до l7 години 00 хвилин за КиiЪським часом.
.Щата проведення конкурсу: l лютого 2022 року об l l годинi 00 хвилин за КиiЪським часом.
ОСНОВПим Завдапням з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi Товариства е перевiрка суб'ектом
аУДиторськоi дiяльностi вiдповiдно до вимог Закону та мiжнародних стаIцартiв аудrry фiнансовоi звiтностi

товариства, а саме:
- баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грулня 2021 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний лохiл) за 2021 piK;

- звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився 3|,l2.202l р., i
примiтки до фiнансовоТ звiтностi, включаючи стислий опис суггевих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi
пРимiтки, з метою висловлення незаJIежноi .ryмки аудитора про iT вiдповiднiсть в ycix сутгевих аспектах i
вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi та законiв Украihи.
Не допускаються до участi у KoHKypci суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi:
- не вiдповiдають вимогам Закону про аудит та вимогам конкурсноТ документацii;
- подаJIи до участi в KoHrqypci документи, що мiстять недостовiрну iнформацiю;
- пОдав до участi конкурсну пропозицiю iз порушенням TepMiHiB подачi, встановлених цiею документацiею та
оголошенням.

Посшлапня на веб-сайт Товариства, на якому розмiщено конкурсну документацiюз рrеmiоrri,uаfiп.пеt
Порядок поданця конкурсних пропозицiй учасниками:
KoHKypcHi пропозицii подаються )ласниками шляхом надсилання на електронну пошту за адресою Elena.Trekhleb@rosava.com
Конкурсна пропозицiя надаеться разом iз запиryваними документами вiдповiдно до опису.

Bci документи мають буги складенi украihською мовою та
суб екта аудиторськоi дiяльностi.
О

подаватись за пiдписом уповнова;кеноi особи

KoHKypcHi пропозицii, отриманi Товариством пiсля закiнчення строку ix 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 поданшI конкурсних пропозицiй.

Кожен учасник мае право подати тiльки одну KoнKypcrry пропозицiюо яка
закiнчення строку подання конкурсних пропозицiй.

не може бути змiнена пiсля

участi у KoHKypci )rчасники подають TaKi докрленти:
- ocHoBHi вiдомостi про суб'екта аудиторськоi дiяльностi (реестрацiйна iнформацiя, види дiяльностi, посадовi
,Щля

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

-

лист-запевнешш щодо вiдсугностi обмежень надання аудиторських посJryг суб'ектом аудиторськоТ
дiяльностi, який мае право проводити обов'язковий аулш фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять
сУспiльниЙ iHTepec, визначених частиною четвертою cTaTTi б та статтею 27 Закону УкраiЪи про аудит;
- буль-яку iншу iнформацiю, яка може бути корисною.

вiдомостi про мiсцезнаходження Товариства, IroнTakTi телефонп уповноваженоi особн на забезпечення
проведеЕня конкурсу:
Мiсцезнаходження: 09l00,УкраiЪа, КиiЪська область, MicTo Бiла Щерква, вулиця Леваневського 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.
KoHKypcHi пропозицii дiють протягом 90 днiв з дати завершення конкурсу. Замовник заJIишае за собою право
ПеРеглянУти результати конкурсу у разi виникнення певних обставин (змiн у документах) учасникiв, якi
СУТТеВО ВПЛИваЮть на рiшення Замовника та визначити нового переможця конкурсу, про що повiдомляеться
вiдповiдному учаснику електронною поштою.

