
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть 

бути призначені для надання послуг з обов’язкового  аудиту фінансової звітності 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 

  

ПрАТ «Компанія Ензим» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які 

можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за 2021 рік. 

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для 

проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) ПрАТ «Компанія Ензим»  за 2021 рік. 

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають 

вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», а також Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської 

діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного 

акціонерного товариства «Компанія Ензим». 

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 бухгалтерського обліку фінансової 

звітності та законів України, а саме: 

– підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Компанія Ензим» з метою її розкриття 

відповідно до Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

та «Про цінні папери та фондовий ринок». 

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсні пропозиції, що мають 

містити: 

твердження суб'єкта аудиторської діяльності щодо відповідності кожному з 

критеріїв, встановлених розділом 3 Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єкта 

аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) Приватного 

акціонерного товариства «Компанія Ензим».; 

вартість послуг суб'єкта аудиторської діяльності з виконання завдання щодо 

обов’язкового аудиту фінансової звітності; 

строк (термін) надання суб'єктом аудиторської діяльності аудиторського звіту щодо 

обов’язкового аудиту фінансової звітності; 

адресу веб-сайту суб'єкта аудиторської діяльності; 

проект договору з надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з виконання 

завдання щодо обов’язкового аудиту фінансової звітності. 

Пропозиції суб'єктів аудиторської діяльності можуть додатково містити довідки, 

виписки, витяги, інші офіційні документи, що підтверджують відповідність суб'єктів 

аудиторської діяльності критеріям, встановлених розділом 3 Порядку проведення конкурсу 

з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової 

звітності, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)  Приватного 

акціонерного товариства «Компанія Ензим». 

Пропозиції суб'єктів аудиторської діяльності можуть також містити рекомендації 

інших клієнтів таких суб'єктів аудиторської діяльності. 

 



Дата початку проведення конкурсу – «06» вересня 2021 року. 

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій разом з підтвердними документами – 

до «15» вересня 2021 року включно. 

Конкурсні пропозиції подаються суб'єктами аудиторської діяльності у письмовому 

вигляді за підписом керівника суб'єкта аудиторської діяльності на адресу за 

місцезнаходженням Товариства: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 232 або у 

електронному вигляді у файлі(ах) текстового формату із накладенням на кожний такий 

файл кваліфікованого електронного підпису керівника суб'єкта аудиторської діяльності 

електронною поштою на адресу: olegm@enzym.com.ua з обов’язковою темою 

«КОНКУРС на обрання САД: найменування САД» 

Контактна особа: Мужило О.С. 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з 

порушенням порядку проведення конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність за 

попередні роки та інша публічна інформація доступна на веб-сайті http: enzym.com.ua. 

Додаткова інформація про діяльність ПрАТ «Компанія Ензим» може надаватись у разі 

необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. 

Строки підведення підсумків конкурсу: «17» вересня 2021 року. 

Інформація про результати проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності 

оприлюднюється шляхом її розміщення на веб-сайті Товариства в строк не пізніше «21» 

вересня 2021 року. 

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 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» 

Вкладення: 

Тендерна (конкурсна) документація з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для 

проведення обов’язкового аудиту повного комплекту фінансової звітності ПрАТ «Компанія 

Ензим» за стандартами МСФЗ за 2021 рік з наданням аудиторського звіту згідно вимог ЗУ 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та у відповідності до МСА 

Додатки: 

1. Тендерна документація 

 

mailto:olegm@enzym.com.ua
http://frunze.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/TendnrnaDokumentatsiya_2019.pdf

