ПОВIДОМЛЕIПIЯ
до Нацiональноi кoмicii з цiнн11х паперiв та фондового ринку пiдприf:мством, що становить

суспiльннй iнтерес, про суб'f:кта аудиторськоi· дiялыюстi, який надаватиме послуги з аудиту
фiна11совоi звiтностi
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Дата складання повiдомлення:

мiсяць

число

По ядок подання :

2020
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27
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•

пе винне повiдомлення

змiни

□

повiдомленнi

Iнформацiя про пiдприf:мство, що становить суспiльний iнтерес

1

Повне найменування пiдприемства, що становить суспiльний iнтерес (iнформацiя iз затверджених
установчих

документiв) :

ПРИВАТНЕ

АIЩIОНЕРНЕ

"СТРАХОВЕ

ТОВАРИСТВО

ТОВАРИСТВО "СТРОЙПОЛIС"
Скорочене

2

найменування

пiдприемства,

що

становить

суспiльний

iнтерес

(iнформацiя

13

затверджених установчих документiв (за наявностi)) : ПРАТ "СТ "СТРОЙПОЛIС"
lдентифiкацiйний код юридичноi" особи :

3

25401697

lнформацiя щодо суб'f:кта аудиторськоi дiяльностi, який маf: право проводити обов'язковий
аудит фiнансовоi звiтностi пiдприf:мств, що становлять суспiльний iнтерес
Статус суб'екта аудиторськоi"

2
2.1
3

П

3.1
3.2

Номе

·

Н

iв та с б'ектiв а дито ськоi" дiяльностi (далi

Найменування,

органiзацшно-правова

форма

АЛЬНIСТЮ "АУ
еес

aцii" у Реест

аудиторськоi"

фiрми :

- Реес

)

ТОВАРИСТВО

ТОРСЬКА ФIРМА "ТИМЛАР-АУ

З

Т"

i: 1747

Номери реестрацii" у публiчних реестрах аудиторiв iнш их краi"н (за наявностi) iз зазначенням краi"ни та
найменування о га

еест aцii":

-

Iдентифiкацiйний код юридичноi" особи у €диному державному реестрi юридичних осiб, фiзичних
осiб

5

а:-

·

ОБ

4

•

□

Аудитор

дiяльностi

- пiдп

иемцiв та г омадських

о мувань аудита ськоi"

i

ми :

24741209

Реестрацiйний номер облiковоi" картки платника податкiв або серiя (за наявностi) та номер паспорта
(для фiзичних осiб, якi через своi" релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного
номера облiковоi" картки платника податкiв , повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та
мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiею (за наявностi) та номером
паспо та) для аудито iв, якi одноосiбно п овадять аудита ську дiяльнiсть :

6

догово

7

-

Тривалiсть виконання завдання з обов'язкового аудиту фiнансовоi" звiтностi, що передбачасrься у

i щодо

аудиту

iнансовоi" звiтностi:

Iнформацiя щодо вiдсутностi

2

обмежень надання

аудиторських послуг суб'ектом

аудиторськоi"

дiяльностi, який мае право проводити обов'язковий аудит фiнансовоi" звiтностi пiдприемств, що
становлять суспiльний iнтерес, визначених статтею

27

Закону Украi"ни "Про аудит фiнансовоi"

звiтностi та аудита ськ дiяльнiсть"
Обмеження вщс

нi

Обмеження наявнi

Повiдомляемо про намiр укласти договiр про аудит фiнансовоi" звiтностi iз зазначеним у цьому
Повiдомленнi суб'ектом аудиторськоi" дiяльностi, який мае право проводити обов'язковий аудит фiнансовоi"
звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iнтерес, та пiдтверджуемо, що iнформацiя (данi),
наведена(i) у цьому Повiдомленнi, с достовiрною(ими) та повною(ими) станом на дату i"i (i"x) падания.
У разi виникнення будь-яких змiн в iнформацii" (даних), зазначенiй(их) у цьому Повiдомленнi, про такi змiни
буде повiдомлено Нацiональну ко : · .. ,. . . iнних паперiв та фондового ринку в установленому
законодавством по ядк
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Керiвник пiдприf:мства,
що становить суспiльний iнте

Войтко Олексщщр Васильович

(прiзвище, iм'я, по батьковi)

