ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОПРОД» на виконання ст.29 Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та ст. 127 Закону
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» оголошує конкурс з відбору
суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік.
Інформація про замовника
Найменування замовника:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕКОПРОД»

Код ЄДРПОУ:

23981928

Місцезнаходження замовника:

85700, Україна, Донецька обл., Волноваський
район, м. Волноваха, вул. Центральна, 6В

Контакти замовника:

044-228-25-72; 050-668-17-04

Інформація про процедуру
Кінцевий строк подання
пропозицій:

17 січня 2022 18:00

Дата проведення конкурсу:

20 січня 2022 14:00

Інформація про послугу

Вид послуги:

Обов’язковий аудит фінансової звітності ПрАТ
«ЕКОПРОД», яке є підприємством суспільного
інтересу, складеної відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на
за 2021 рік.
та
Надання думки щодо інформації викладеної в
Звіті про корпоративне управління ПрАТ
«ЕКОПРОД» за 2021 рік.

завдання з обов’язкового аудиту:

надання
обґрунтованої
впевненості,
що
приймається
і
виконується
суб’єктом
аудиторської діяльності відповідно до вимог
Закону та міжнародних стандартів аудиту шляхом
перевірки фінансової звітності з метою
висловлення незалежної думки аудитора про її
відповідність в усіх суттєвих аспектах і
відповідність вимогам міжнародних стандартів
фінансової звітності та законів України

Місце надання послуг:

85700, Україна, Донецька обл., Волноваський
район, м. Волноваха, вул. Центральна, 6В

Період перевірки:
Термін надання послуг:

2021 рік
до 25.03.2022 року

забезпечення високої якості надання
послуг з проведення аудиту фінансової звітності
підприємства, що становить суспільний інтерес;

відповідність вимогам, що встановлені
Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які
можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту
фінансової звітності підприємств, що становлять
суспільний інтерес;

суб’єкт аудиторської діяльності має бути
включений до відповідного розділу Реєстру
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

за попередній річний звітний період сума
винагороди суб’єкта аудиторської діяльності від
кожного з підприємств, що становлять суспільний
інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового
аудиту фінансової звітності протягом цього
періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної
суми доходу від надання аудиторських послуг;

суб’єкт аудиторської діяльності не
повинен мати обмежень, пов’язаних з тривалістю
надання послуг Товариству;

суб’єкт аудиторської діяльності повинен
мати акредитацію в Європейському банку
реконструкції та розвитку;

вартість аудиторських послуг.


Критерії для вибору суб’єктів
аудиторської діяльності для
надання послуг з обов’язкового
аудиту фінансової звітності
Товариства:

Не допускаються до участі в
конкурсі суб’єкти аудиторської
діяльності, які:

– не відповідають вимогам Закону України “Про
аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність”;
– подали до участі в конкурсі документи, що
містять недостовірну інформацію;
– подали до участі у конкурсі пропозицію із
порушенням встановлених термінів.

1. 1. Анкета, в якій зазначено:
– назва суб’єкта аудиторської діяльності,
ідентифікаційний код юридичної особи, адреса,
контактна інформація (телефон, e-mail, адреса
web-сайту),
ПІБ
контактної
особи;
– коротка історична довідка про діяльність
суб’єкта
аудиторської
діяльності;
– організаційна структура суб’єкта аудиторської
діяльності, яка містить перелік засновників
Документи, що мають бути подані
(учасників), у тому числі прізвище, ім’я, по
для участі у конкурсі:
батькові (за наявності), країна громадянства,
найменування,
країна
резидентства,
місцезнаходження;
– інформація про чисельність працівників
суб’єкта аудиторської діяльності, (працювати має
не менше п’яти аудиторів із загальною
чисельністю
штатних
кваліфікованих
працівників, які залучаються до виконання
завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві
особи
повинні
підтвердити
кваліфікацію

відповідно до ст.19 Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність»
або мати чинні сертифікати (дипломи)
професійних організацій, що підтверджують
високий рівень знань з міжнародних стандартів
фінансової
звітності);
– інформація щодо кваліфікованого персоналу
суб’єкта аудиторської діяльності (ПІБ та №
сертифікатів «Суб’єкта аудиторської діяльності,
які мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять
суспільний
інтерес»);
– опис спеціалізації аудиторської фірми:
відповідний досвід, опис аналогічних проектів (за
наявності).
2.
Форма-пропозиція
про
проведення
обов’язкового аудиту фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес,
встановленого зразка.
3. Копія витягу з Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності про включення суб’єкта
аудиторської діяльності до відповідного розділу
Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності.
4. Копія чинного Свідоцтва про проходження
перевірки системи контролю якості.
5. Копія виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань.
6. Документи, які підтверджують, що сума
винагороди суб’єкта аудиторської діяльності за
попередній річний звітний період від кожного з
підприємств, що становлять суспільний інтерес,
яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту
фінансової звітності протягом цього періоду, не
перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу
від надання аудиторських послуг.
7. Документ, що підтверджує відсутність у
суб’єкта аудиторської діяльності обмежень,
визначених статтею 27 Закону України «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність».
8. Документи, що підтверджують відсутність у
суб’єкта аудиторської діяльності обмежень,
пов’язаних з тривалістю надання послуг
підприємству, що становить суспільний інтерес.
9. Копію договору страхування цивільно-правової
відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності
перед третіми особами, який провадить
обов’язковий аудит фінансової звітності (із
зазначенням відповідної інформації в Реєстрі

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
щодо укладання такого Договору).
10. Проект договору про надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності.
Подати пропозицію можна за адресою: 85700, Україна, Донецька обл., Волноваський
район, м. Волноваха, вул. Центральна, 6В
та/або на електронну пошту
mariia.malova@ecoprod.com.ua, контактна особа: Головний бухгалтер Малова Марія
Іванівна, телефон – 050-326-12-64, 050-368-25-59.
Рішення про вибір аудитора буде оголошено 25 січня 2021 року. Усі компанії, які надали
свої пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняті рішення.
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з
порушенням умов розглядатись не будуть.
Наглядова рада
ПрАТ «ЕКОПРОД»
30.12.2021 року

