
IНФОРМАЦIИНЕ ПОВIДОМЛЕННЯ
про результати конкурсУ з вИбору суб'ектiв аудиторськоiдiяльностi
для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовот звiтностi

ТОВ кСПЕКТР-АГРО> за 2021 piK

ТоВ кСПЕКТР-дгРо)) (далi-Товариство) в перiод з 02.08.2021. по 10.09.2o2t р. провело конкурс з

вiдборУ cy6'eKTiB аудиторсЬкоТ дiяльНостi длЯ наданнЯ послуг з обов'я3кового аудиту фiнансовоТ

звiтностi То ва риства за 2021 pi к(дал i-KoH курс).

Конкурсний вiдбiр проводився у вiдповiдностi iз Порядком проведення конкурсу з вiдбору

суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi для надання послуг обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi,

який оприлюднено на офiцiйному сайтi Товариства. (www.spectr-agro,com)

У KoHKypci брали участь су6'екти аудиторськоТ дiяльностi, якi вiдповiдали таким критерiям

вiдбору:
. суб'€кти аудиторськот дiяльностi можуть надавати послуги 3 обов'я3кового аудиту

фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, ц.{о становлять суспiльниЙ iHTepec, включенi до роздiлу Реестру

аудиторiв та суб'сктiв аудиторськот дiяльностi ксуб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право

проводитИ обов'язковиЙ аудиТ фiнансовоТ звiтностi , пiдприемств, що становлять суспiльний

iHTepec>, та дiяльнiсть яких вiдповiдае вимогам Закону про аудит;

. суб'екти аудиторськот дiяльностi пройшли перевiрку системи контролю якостi, що

п iдтве рджено вiдп овiДн им до куМентоМ ДудиторськоТ палати УкраТн и;

о суб'ект аудиторськот дiяльностi мае чинний договiр (мiнiмальний розмiР страховоТ суми за

договором страхування - 1о вiдсоткiв суми отриманот винагороди 3а договорами про надання

аудиторських послуг з обов'язкового аудиту без урахування П,д,в протягом року, що минув, але не

менше 10 мiльйонiв гривень) страхування цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi суб'екта

аудиторсько]'дiяльностi перед третiми особами, укладений вiдповiдно до типовот форми договору

страхування, затвердженоТ Нацiональною комiсiею, що здiйснюе державне регулювання у сферi

ринкiв фiнансових послуг, за погодженням з Органом суспiльного нагляду за аудиторською

дiяльнiстю.
о вiдповiдати вимогам до внутрiшньот органiзацii суб'ектiв аудиторськот дiяльностi, якi мають

проводити обов'язков ий аудит фiнансовот звiтностi вiдповiдно до ст.23,закону Укратни кпро аудит

фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>, у тому числi мати достатнiй piBeHb квалiфiкацiТ та

досвiду вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту. В суб'ектi аудиторськоi дiяльностi за

основним мiсцем роботи ма€ працювати,не менше п'яти аудиторiв iз загальною численнiстю

штатних квалiфiкованих працiвникiв, якi залучаються до виконання завдань, не менше 10 oci6, з

яких щонайменше двi особи повиннi пiдтвердити квалiфiкацiю вiдповiдно до ст.19 Закону або мати

чиннi сертифiкати (дипломи) професiйних органiзацiй, що пiдтверджують високий piBeHb знань з

мiжна родн их ста нда pTiB фi н а нсо воi звiтностi;
. наявнiсть бездоганноТ репутацiI, вiдсутнiсть

етики та Мiжнародних стандартiв аудцту, а також

стягнен ь;

порушень законодавства Украiни, професiйно'r

вiдсутнiсть претензiй, скандалiв та будь яких

. iнформацiя про вiдсутнiсть конфлiкту iHTepeciB, який може негативним чином позначитись

на об'ективностi аудиторськот фiрми; 
кчп'f кппланли. зок tаявнiсть сертифiкатiв,l Професiйний досвiд аудиторськот команди, зокрема партнерlв, l-

посвiдченЬ, необхiднихдокументiв на право ведення аудиторськоТдiяльностi;

. BapTicTb аудиторських послуг;

. якiсть iнформацi'i, яка подаеться.

Результати проведення Конкурсу:

ВiдповiднО до протоколУ засiданнЯ ревiзiйноТ KoMiciT вiд 14,09,2021р, та Рiшення ДирекцiТ

ТоВ кСПЕКТР-дГРо)) вiд 14.09.2021 р,

€дрпоу 31032100).

Фiнансовий директор

ТОВ кСпектр-Агро>

переможцем Конкурсу стало ПрАТ кКПМГ Аудитл ( код
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