Повідомлення
про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності
для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
Група компаній Контінентал Фармерз Груп оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської
діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
за 2020 рік.
Метою проведення Конкурсу є відбір на конкурсних засадах та призначення суб’єкта
аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності компаній Групи
за 2020 рік. У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що
встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також
умовам Конкурсу.
Основні відомості про компанії Контінентал Фармерз Груп (надалі – Замовника):
Найменування компанії
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Класифікація

Період аудиту

АГРО ЛВ ЛІМІТЕД, ТОВ

велике підприємство

2020 рік

МРІЯ СЕРВІС, ТОВ

велике підприємство

перше застосування, 2019-2020 роки

СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ, ТОВ

велике підприємство

перше застосування, 2019-2020 роки

МРІЯ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД, ТОВ

середнє підприємство

перше застосування, 2019-2020 роки

МРІЯ ФАРМІНГ БУКОВИНА, ТОВ

середнє підприємство

перше застосування, 2019-2020 роки

МРІЯ ФАРМІНГ ГАЛИЧИНА, ТОВ

середнє підприємство

перше застосування, 2019-2020 роки

МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ, ТОВ

середнє підприємство

перше застосування, 2019-2020 роки

МРІЯ ФАРМІНГ ПОДІЛЛЯ, ТОВ

середнє підприємство

перше застосування, 2019-2020 роки

МРІЯ ФАРМІНГ ПОЛІССЯ, ТОВ

середнє підприємство

перше застосування, 2019-2020 роки

МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ, ТОВ

середнє підприємство

перше застосування, 2019-2020 роки

Місцезнаходження :
46018, м. Тернопіль, вул. Винниченка, 8
01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24
80441, Львівська обл., с. Вирів, вул. Центральна, 62
тел.: 0800 508 805, https://cfg.com.ua/
Функціональні вимоги, специфікація, перелік Послуг
1. Суб’єкт аудиторської діяльності (надалі – Постачальник) зобов’язаний провести аудит
індивідуаьних фінансових звітів компаній Замовника, складених відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), (надалі за текстом – Послуги).
2. Постачальник надасть Послуги з аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту (МСА).
3. Аудит та аудиторські процедури включатимуть проведення такого обсягу тестів облікових операцій
та тестів наявності, прав власності і оцінки вартості активів та зобов’язань, який Постачальник
вважає доцільним для належного виконання ним своїх обов’язків.
4. Результат надання Послуг, має включати аудиторські висновки щодо Фінансових Звітів кожної з 10ти компаній Замовника (Аудиторський висновок). Аудиторські висновки повинні бути підготовлені
відповідно до МСА.
5. Аудиторські висновки Постачальника будуть містити висновок про те, чи складені Фінансові
Звітності компаній Замовника, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог МСФЗ.
6. Аудиторські висновки повинні бути викладені українською мовою.

7. Результатами надання Послуг, додатково до Аудиторських висновків, також є письмовий звіт
Постачальника по системам внутрішнього контролю (внутрішні процедури та системи взаємодії
тощо) з викладенням головних проблем, що були виявлені Постачальником під час надання
Послуг. Цей звіт повинен також включати рекомендації Керівництву стосовно вдосконалення
систем бухгалтерського обліку та контролю.

Кінцевий термін формування вищезазначених Аудиторських висновків: 27 лютого 2021 року.
Умови та порядок проведення Конкурсу:
Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій 07.08.2020 року до 18:00.
Дата проведення Конкурсу 10.08.2020 року.

Основні вимоги (критерії) до учасників Конкурсу:
Для участі в конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання
послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності компаній Замовника, суб'єкт аудиторської діяльності
повинен відповідати таким критеріям:
1. 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 Замовнику;
2. Бути включеним до відповідного розділу Реєстру;
3. За попередній річний звітний період сума його винагороди від кожного з підприємств, що становлять
суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом
цього періоду, не має перевищувати 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських
послуг;
4. 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. В суб'єкті аудиторської
діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше трьох аудиторів. При наданні послуг
з обов'язкового аудиту Фінансової звітності Компанії 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 або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних
організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
5. Мати документально підтверджений досвід надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
6. Наявність досвіду надання аудиторських послуг відповідно до Міжнародних стандартів аудиту
(МСА) щодо фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ), великих компаній агропромислового сектору на протязі не менше 3-и років.
7. Не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової
звітності компаній Замовника.

Не допускаються до участі у Конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:
1. Не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» та цим Умовам;
2. Подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
3. Подали до участі в конкурсі пропозицію після кінцевого терміну подання конкурсних
пропозицій.
Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи:
1. Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види
діяльності, посадові особи та інше);
2. Наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх
дії;
3. Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
4. 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”;
5. Будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Порядок надання документів для участі в Конкурсі:
Документи для участі в Конкурсі надсилайте, будь ласка, за адресою:
01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24
та/або на електронну адресу: info@cfg.com.ua з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів».
Конкурсні пропозиції та документи до них подаються українською та англійською мовами за підписом
уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі
конкурсної пропозиції, повинні бути завірені відміткою «Відповідає оригіналу» та підписом
уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності і печаткою (за наявності) із зазначенням
прізвища та ініціалів особи, яка завірила копію, та дати завіряння.
Контактні особи Замовника:
Фінансовий директор Ігор Кублицький ikublytskyi@cfg.com.ua
Керівник Управління міжнародної фінансової звітності Роман Великий Roman.Velykyy@cfg.com.ua
Заступник фінансового директора Ірина Дмитерко idmyterko@cfg.com.ua

Публічна інформація Контінентал Фармерз Груп доступна на веб-сайті Замовника https://cfg.com.ua
Додаткова інформація про діяльність компаній Групи може надаватись у разі необхідності та
відповідно до запиту учасника конкурсу.
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