Оголошення
Про результати проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які
можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
ПрАТ «ВКФ»
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Скорочене найменування:
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Інформація про послугу:
Вид послуги:

2.2.

Завдання з обов’язкового
аудиту фінансової звітності:

2.3.
2.4.

Місце надання послуги:
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Проведення конкурсу:
Дата початку проведення
конкурсу:
Кінцевий строк подання
документів:
Розгляд та оцінювання
наданих пропозицій:
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23 грудня 2020 р.
Приватне акціонерне товариство «Вінницька кондитерська
фабрика»
ПрАТ «ВКФ»
00382013
21001, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8.
(0432) 62-40-02
Головний бухгалтер Чемериська Ірина Борисівна
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських
виробів.
Розміщені у загальному доступі на веб-сайті Товариства:
http://vcf.roshen.com/

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ
«ВКФ» за 2020 р.
Здійснення аудиторської перевірки повного пакету річної
фінансової звітності Товариства за 2020 рік, складеної
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та
висловлення аудитором незалежної думки про те, чи фінансова
звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан Замовника на 31.12.2020 року, його фінансові
результати, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за
рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності
21001, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8.
Дата початку надання послуг: з моменту набрання чинності
Договору про надання аудиторських послуг.
Дата закінчення надання послуг: не пізніше 20.04.20 р.
01 грудня 2020 р.
до 17:15 год. 14 грудня 2020 р. включно.
до 16 грудня 2020 р. включно.
Повідомлення про результати конкурсу оприлюднюється на вебсайті Замовника – до 23 грудня 2020 р. включно.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.
Інформація про переможця конкурсу:
Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»; код за
ЄДРПОУ 23731031; місцезнаходження м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3.

