
Оголошення 

про результати проведення конкурсу з метою вибору на конкурсних засадах суб’єктів 
аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності. 

20 грудня 2021, 15:30 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 22891956 
1.3. Місцезнаходження: вул. Гарматна, 6, м. Київ, 03067 

2. Джерело фінансування послуг: власні кошти 

3. Процедура отримання послуг: відкритий конкурс 

4. Інформація про предмет конкурсу: 
4.1. Найменування предмета конкурсу: Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного 
пакету річної фінансової звітності Замовника за 2021 звітний рік з метою висловлення 
аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2021р, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: 
- аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності; 
- перевірка і аналіз інформації у Звіті про керівництва (звіті про управління) та Висловлення 
думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 Ст.127 Закону України «Про 
ринки капіталу та організовані товарні ринки», та перевірка інформації, зазначеної в пунктах 
1-4 частини 3 Ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».4.2. 
Місце надання послуг: на території Замовника та Виконавця. 
4.3. Строк надання послуг: з моменту отримання заявки від Замовника про необхідність 
надання послуг з аудиту, який необхідно виконати не пізніше 28.02.2022 року. 

5. Інформування про проведення конкурсу: 
5.1. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщувалась інформація Замовника про 
закупівлю (у разі такого розміщення): http://www.suzirya.com.ua. 
5.2. Дата оприлюднення: 14.12.2021р. 

6. Результат проведення конкурсу:  
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсу: 20.12.2021р. 

7. Інформація про переможця конкурсу: 
7.1. Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП" (ТОВ "АФ "АУДИТ СЕРВІС 
ГРУП") 
7.2. Код за ЄДРПОУ: 31714676 
7.3. Місцезнаходження: 01030, місто Київ, вул. Франка Івана, будинок 40 Б. 
7.4. Електрона адреса: auditasg2001@gmail.com; тел./факс: + 380442218116; +099-032-44-81; 
сайт: www.das.dn.ua 
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