
 

Теl.   0(542)   70-15-20 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ГУАЛАПАК УКРАЇНА"  
Україна, 40031, м. Суми, проспект Курський, 147/4 

поточний рахунок № 26003423886 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, 
                                           код ЄДРПОУ 38958996, податковий номер 389589918194 

     

 

 
 

 

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

призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

 

 

ТОВ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА” оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які 
можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2022 
рік. 

 
Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для 

проведення аудиту фінансової звітності ТОВ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА” за 2022 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 визначеним нижче критеріям відбору. 

 
 
Додатки: 
Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг 
з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Головний бухгалтер  

СЕРЕДА Віталій 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

Аудиторська фірма повинна відповідати таким критеріям відбору: 

 

- суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до розділу Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності " Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 
інтерес", та діяльність яких відповідає вимогам Закону про аудит;  

- суб’єкти аудиторської діяльності пройшли перевірку системи контролю якості, що 
підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;  

- мають достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до 
надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. 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 № 2258- VIII або мати 
чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з 
міжнародних стандартів фінансової звітності;  

- відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської 
діяльності, зокрема, якщо суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його 
власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання 
таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:  

- не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова 
звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою 
спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі 
опосередковано через інститути спільного інвестування;  

- не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими 
або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає 
перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;  

- не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій статті 10 Закону № 2258-
VIII, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої 
підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів; 

- за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що 
становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової 
звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання 
аудиторських послуг;  

- відсутні обмеження, пов’язані із тривалістю надання послуг Товариству;  
- відсутні обмеження, передбачені статтею 27 Закону України " Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність"; 
 - наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед третіми особами, укладеного відповідно до типової форми договору 
страхування, затвердженої Нацкомфінпослуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за 
аудиторською діяльністю (мінімальний розмір страхової суми за таким договором страхування має 
становити 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських 
послуг з обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу (без урахування податку на додану 
вартість) протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено 
законом). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання послуг 
обов’язкового аудиту фінансової звітності. 
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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 річної фінансової звітності ТОВ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”, зокрема:  
- підтвердження окремої фінансової звітності Замовника, підготовленої відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА” за 2022 рік;  
- підтвердження комплекту фінансової звітності ТОВ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА” за 2022 рік, 

підготовленої відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку Групи GUALAPACK 
- звіт про корпоративне управління ТОВ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”. 
 
Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій разом з підтвердними документами - до "27" 

жовтня 2022 року включно.  
Дата початку проведення конкурсу – "28" жовтня 2022 року.  
Закінчення періоду уточнень - "28" жовтня 2022 року.  
Документи надсилайте, будь ласка, на електронну пошту: Vitalii.Sereda@gualapack.com  
Контактна особа: Середа Віталій Михайлович  
 
Документи, що надійшли після встановленого строку, не розглядатимуться. Фінансова 

звітність та інша публічна інформація доступна на веб-сайті: www.gualapackgroup.com. Додаткова 
інформація про діяльність ТОВ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА” може надаватись у разі необхідності та 
відповідно до запиту учасника конкурсу.  

 
Строки підведення підсумків конкурсу: до "31" жовтня 2022 року.  
 
Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, одним із 

доступних способів, обраним такими учасниками, зокрема у письмовій формі, засобами 
електронного чи телефонного зв’язку.  

 
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 “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”.  

- 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. 


