ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Артвайнері»
Протокод № 21 від «16» листопада 2021 р.

Інформаційне повідомлення
про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть
бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
ПрАТ «Артвайнері»
ПрАТ «Артвайнері» (далі – Товариство) оголошує про проведення відкритого конкурсу з
відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері», як підприємство, яке становить
суспільний інтерес (далі – Конкурс).
Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської
діяльності для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової
звітності Товариства.
Інформація про замовника Конкурсу:
Найменування замовника:
Приватне акціонерне товариство «Артвайнері»
Код ЄДРПОУ:
00412168
Місцезнаходження замовника: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. П.Лумумби, 87
Контакти замовника:
+38 050 608 71 42
Розміщені у загальному доступі на веб-сайті:
Дані щодо діяльності та
http://artwinery.emitents.net.ua/
фінансового стану:
та відповідно до запиту учасника конкурсу
Інформація про Конкурс
Початок подання пропозицій: «17» листопада 2021 року
Кінцевий строк подання
«23» листопада 2021 року
пропозицій:
Дата проведення конкурсу:
«25» листопада 2021 року
Інформація про послугу
1.
Обов’язковий аудит про відповідність в усіх суттєвих
аспектах фінансової звітності вимогам міжнародних стандартів
фінансової звітності за 2021 рік.

Вид послуги:

2.
Обов’язковий аудит про узгодженість звіту про
управління, який складається відповідно до законодавства, з
фінансовою звітністю за 2021 рік, про наявність суттєвих
викривлень у звіті про управління та їх характер.
3.
Висловлення думки аудитора щодо інформації,
зазначеної у пунктах 5-9 статті 127 Закону України «Про
ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також
перевірка інформації, зазначеної в пунктах 1-4 статті 127
Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні
ринки», з метою включення до складу Звіту про корпоративне
управління емітента.

1. Перевірка фінансової звітності Товариства за 2021 рік, з
метою висловлення незалежної думки аудитора про її
відповідність, в усіх суттєвих аспектах, вимогам міжнародних
стандартів фінансової звітності.
2. Обов’язковий аудит про узгодженість звіту про
управління, який складається відповідно до законодавства, з
Завдання з обов’язкового
фінансовою звітністю за рік 2021, про наявність суттєвих
аудиту фінансової звітності: викривлень у звіті про управління та їх характер.
3. Виконання завдання з висловлення думки аудитора щодо
інформації, зазначеної у пунктах 5-9 статті 127 Закону України
«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також
перевірка інформації, зазначеної в пунктах 1-4 статті 127
Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні
ринки».
Місце надання послуг:
84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. П.Лумумби, 87
Період перевірки:
2021 рік
Термін надання послуг:
20 лютого 2022 року - 31 березня 2022 року
У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської
діяльності, які:
− відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від
21.12.2017 № 2258-VIII, а також умовам конкурсу;
− включені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності, а саме, до реєстру суб’єктів
аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес;
− мають достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і
персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до
міжнародних стандартів аудиту;

Критерії відбору суб’єктів
аудиторської діяльності, які
можуть бути призначені для
− мають бездоганну репутацію (відсутні протягом трьох років
надання послуг з обов’язкового
аудиту фінансової звітності поспіль застосування до аудиторської фірми стягнень у вигляді
попередження або зупинення права на надання послуг з
ПрАТ «Артвайнері»
обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового
аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять
суспільний інтерес);

− можуть забезпечити достатній рівень забезпеченості
працівниками за основним місцем роботи для виконання
завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за
основним місцем роботи має працювати не менше п’яти
аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих
працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10
осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити
кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит, або мати
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чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що
підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів
фінансової звітності);
− за попередній річний звітний період суми винагороди від
кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким
надавалися послуги з обов’язкого аудиту фінансової звітності
протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної
суми доходу від надання аудиторських послуг;
 мають чинний договір страхування цивільно-правової
відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно
до положень чинного законодавства України;
 мають чинне свідоцтво про відповідність системи контролю
якості на дату оголошення конкурсу;
− не мають обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг
ПрАТ «Артвайнері»;
− відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею
27 Закону про аудит.
- не відповідають вимогам Закону України “Про аудит
Не допускаються до участі в фінансової звітності та аудиторську діяльність”;
Конкурсі суб’єкти
- подали до участі в конкурсі документи, що містять
аудиторської діяльності, які: недостовірну інформацію;
- подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням
встановлених термінів.
1.) Комерційну пропозицію із зазначенням вартості послуг;
умови оплати (відсоток авансування; часткова оплата до та
після надання послуг; залежність вартості від курсових
коливань).
2.) Відомості щодо структури власності аудиторської фірми, яка
містить перелік учасників, у тому числі прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності), країна громадянства, найменування,
країна резидентства, місцезнаходження.
3.) Інформація про команду аудиторів, яка використовується в
роботі: загальна кількість співробітників, докладний опис
Пакет документів для участі у запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит,
Конкурсі повинен містити:
кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених
законодавством
України
підтверджуючих
документів,
сертифікатів).
4.)
Документи,
які
підтверджують,
що
сума
винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній
річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять
суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового
аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не
перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання
аудиторських послуг.
5.) Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в
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аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють
в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за
сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися
протягом
останніх
трьох
років
органом,
який
регулює/регулював аудиторську діяльність.
6.) Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший
установчий документ.
7.) Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його
платником).
8.) Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо
є його платником).
9.) Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог
чинного законодавства.
10.) Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту
фінансової звітності.
11.) Документ, який визначає повноваження особи на
підписання договору (протокол зборів про призначення
директором, наказ про виконання обов’язків директора,
довіреність тощо).
12.) Будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною для
оцінки суб’єкта аудиторської діяльності.
Подати пропозицію можна за адресою: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. П.Лумумби, 87
та/або на адресу електронної пошти: e.kilimenko@artwinery.com.uа
Контактна особа: головний бухгалтер Килименко Олена Борисівна тел.(050) 608-71-42
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