Тендерна документація
ТОВ «ТД «Дельта Вілмар», відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність" та на підставі Порядку проведення конкурсу з відбору
суб'єктів аудиторської діяльності, оголошують конкурсний відбір суб’єктів аудиторської
діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020
рік.
У конкурсі можуть брати участь аудиторські компанії, які відповідають вимогам, що
встановлені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", а
також визначеним нижче критеріям відбору.
Порядок проведення конкурсу
Аудиторська фірма повинна відповідати критеріям відбору, що визначені у ПОРЯДОКУ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА
ВІЛМАР», що додається.
Не

допускаються

до

участі

в

конкурсі

аудиторські

фірми,

які:

– не відповідають вимогам Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність"
та
критеріям
відбору;
– подали до участі в конкурсі документи із порушенням строків, встановлених цим
оголошенням;
– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає надання обґрунтованої
впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до
вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та
міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення
незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність
вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України, а саме:
-

підтвердження окремої фінансової звітності ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» в валюті гривня;
звіт про управління ТОВ «ТД «Дельта Вілмар».

Кінцевий термін формування аудиторського висновку 20.05.2021р.

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсні пропозиції, що включають такі
документи:

















основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності;
наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та
строк їх дії;
перелік основних клієнтів, в яких здійснювали аудиторські перевірки;
Наявність досвіду надання аудиторських послуг у відповідності до Міжнародних
стандартів аудиту («МСА») щодо фінансової звітності, складеної у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), підприємств сфери харчової
промисловості протягом не менше 3 років;
лист - запевнення щодо відповідності вимогам, установленим Законом про аудиторську
діяльність до суб'єктів аудиторської діяльності, у тому числі щодо можливості надання
послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять
суспільний інтерес, а також відсутності обмежень, пов'язаних із тривалістю надання
послуг Компанії;
цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг
окремо по кожному завданню: аудит фінансової звітності; аудит фінансової звітності на
підставі таксономії;
лист - запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом
аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону
України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;
лист – запевнення щодо відповідності вимогам до внутрішньої організації суб'єктів
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової
звітності, встановленим Законом про аудиторську діяльність, зокрема, суб'єкт
аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту Фінансової звітності
Компанії має забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і
персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів
аудиту. Учасник конкурсу підтверджує у штаті учасника не менше як 50 працівників,
які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах
повної зайнятості з яких - не менш як 5 працівників мають сертифікати аудиторів, що
визначають їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на
території України та не менш як 10 працівників мають сертифікати, що підтверджують
їх членство в одній з професійних організацій, перелік яких затверджено чинним
рішенням Ради нагляду
Мати розмір покриття за обов'язковим страхуванням професійної відповідальності
суб'єкта аудиторських послуг не менше 20 млн грн;
будь-яку іншу інформацію, яка на думку суб’єкта аудиторської діяльності може бути
корисною.
Всі документи (у форматі pdf) подаються українською мовою (чи перекладені на
українську мову). Документи, що подаються у складі конкурсної пропозиції, повинні
бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища
та ініціалів особи, яка завірили документ, її особистого підпису, дати завірення копії,
засвідченої
печаткою
(за
наявності).

Дата початку подачі конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами – "07"
серпня 2020 року.
Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами – до
"21" серпня 2020 року включно до 18-00.
Документи надсилайте, будь ласка, двум відповідальним особам на електронну пошту :
Valeriia.Slobodianiuk@deltawilmar.com
Olga.Demisheva@deltawilmar.com
Контактні особи: Валерія Слободянюк та Ольга Демишева.
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з
порушенням порядку проведення конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша
публічна інформація доступна на веб-сайт https://www.deltawilmar.com/ru/. Додаткова
інформація про діяльність ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» може надаватись у разі необхідності та
відповідно до запиту учасника конкурсу.
Строки

підведення

підсумків

конкурсу:

«13»

вересня

2020

року.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, засобами
електронного чи телефонного зв’язку, в строк не пізніше "13" вересня 2020 року.
Додаткові

умови:

- перемога у Конкурсі не має обов’язковим наслідком прийняття пропозиції та укладення
договору на надання послуг з аудиту фінансової звітності. Рішення про затвердження суб’єкта
аудиторської діяльності, з яким буде укладено відповідний договір, приймається вищим
органом
управління
ТОВ
«ТД
«Дельта
Вілмар».
- рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але не
виключно, таких обставин і міркувань: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових
відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.
Додатки:
1. Порядок проведення конкурсу з відбору субєктів з аудиторської діяльності ТД ДВ.pdf
2. Положення про Аудиторський Комітет ТД ДВ.pdf

