„И Н С Т И Т У Т П О М А Р К Е Т И Н Г” Е О О Д
1330, гр. София, ул. „Арх. Петко Момчилов” № 2, тел. 02/920 0410; e-mail: inmark@abv.bg

О Б Я В А
„ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ“ ЕООД гр. София набира оферти от регистрирани
одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуален годишен финансов
отчет на дружеството за 2022 година.
Обект на одита
1. Индивидуален годишен финансов отчет на „Институт по маркетинг“ ЕООД
Информация за дружеството
Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на
Националните счетоводни стандарти.
Балансовата стойност на имуществото на „Институт по маркетинг“ ЕООД е в размер
на 788 хил. лв. за 2021 г.
Избраното одиторско дружество ще сключи договор с „Институт по маркетинг“
ЕООД за извършване на независим финансов одит на неговия индивидуален годишен
финансов отчет.
Изисквания за допускане
Участникът в процедурата следва да отговаря на следните условия:
1. Да бъде регистриран одитор по смисъла на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби
на Закона за независимия финансов одит;
2. Да е извършвал независим финансов одит на годишни финансови отчети на дружества
и/или групи, покриващи кумулативно следните критерии:
a. численост на персонала над 100 човека;
b. сума на актива по-голяма от 5 млн. лв.;
c. нетни приходи на годишна база по-големи от 5 млн. лв.

Допълнителни условия
1.Срокът, поставен от дружеството-майка за представяне на заверен годишен финансов
отчет и на одиторски доклад за 2022 година, е 24.03.2023 г.
2. Спазване на инструкциите за одита, вкл. да изпълнява конкретни одит процедури,
които Груповият одитор ще изисква.
3. Предоставяне на информация , вкл. и относно спазване на етични изисквания и цялата
необходима работна документация в сроковете, поставени от Груповия одитор във връзка
с одитирането на консолидирания отчет.
Изпълнението на изискванията по т. 1 относно регистрираните одитори се
удостоверява чрез проверка в публичния регистър към Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори .
Изпълнението на изискванията по т. 2 се удостоверява с копия от одитираните
финансови отчети и издадените одиторски доклади.
Съдържание и подаване на офертите
Офертите трябва да съдържат:
1. Цена на одита без включен ДДС за индивидуален годишен финансов отчет на
„Институт по маркетинг“ ЕООД.
2. Общ брой работни часове за проверка и заверка – общо и по отделни обекти на
одита.
3. Общ брой работни часове за текущи консултации – общо и по отделни обекти на
одита, включително в сферата на вътрешния одит.
Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените погоре изисквани към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик
всеки работен ден от 09.30 ч. до 15.00 ч на адрес: гр. София, ул. „Арх.Петко Момчилов” №2
Оферти се приемат най-късно до 15.00 часа на 07.11.2022 г.
За допълнителна информация в срока за подаване на оферти - тел.: 0877313701

