Додаток 2 до Протоколу № 32
Засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного
товариства «ЕКОПРОД»
від 28 грудня 2021 року
Тендерна (конкурсна) документація
проведення конкурсу з відбору суб'єктів
аудиторської діяльності, які можуть бути
призначені для надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової
звітності ПРАТ «ЕКОПРОД» за 2021 рік
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Відомості про Замовника:
Повне найменування:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕКОПРОД»
Скорочене найменування: ПРАТ «ЕКОПРОД»
код ЄДРПОУ:
23981928
Місцезнаходження:
85700, Україна, Донецька обл., Волноваський район, м.
Волноваха, вул. Центральна, 6В
Контактна особа
Головний бухгалтер Малова Марія Іванівна, телефон –
Замовника:
050-326-12-64, 050-368-25-59
Основні види діяльності 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур,
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур,
коренеплодів і бульбоплодів,
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних
культур,
01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів,
01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і
чагарників,
01.30 Відтворення рослин,
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних
порід,
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та
буйволів,
01.43 Розведення коней та інших тварин родини
конячих,
01.46 Розведення свиней,
01.49 Розведення інших тварин,
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві,
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві,
01.63 Післяурожайна діяльність,
01.64 Оброблення насіння для відтворення,
10.11 Виробництво м'яса,
10.12 Виробництво м'яса свійської птиці,
10.13 Виробництво м'ясних продуктів,
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів,
10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру,
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної
промисловості,
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів
і тістечок нетривалого зберігання,
10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних
борошняних виробів,
10.85 Виробництво готової їжі та страв,
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не
віднесених до інших угруповань,
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що
утримуються на фермах,
10.92 Виробництво готових кормів для домашніх
тварин, 14.12 Виробництво робочого одягу,
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном,
насінням і кормами для тварин,
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями,
харчовими оліями та жирами,
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами,
49.41 Вантажний автомобільний транспорт,
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного
устатковання,
35.11 Виробництво електроенергії,
35.12 Передача електроенергії,
35.13 Розподілення електроенергії,
35.14 Торгівля електроенергією,
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого
повітря,
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Фінансова звітність та інша публічна інформація ПРАТ
«ЕКОПРОД» доступна на веб-сайті Товариства
www.ecoprod.com.ua.

1.7.

Дані щодо діяльності та
фінансового стану:

2.
2.1.

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

2.2.

Надання думки щодо інформації викладеної в Звіті про
корпоративне управління ПрАТ «ЕКОПРОД» за 2021
рік.
Завдання з обов’язкового Основним завданням з обов'язкового аудиту фінансової
аудиту:
звітності Товариства є перевірка суб'єктом аудиторської
діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних
стандартів
аудиту
фінансової
звітності
(МФСЗ)Товариства, яка включає баланс (звіт про
фінансовий стан) на 31 грудня відповідного року, звіт про
фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про
зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, і примітки
до фінансової звітності, включаючи стислий опис
суттєвих облікових політик та інші пояснювальні
примітки, з метою висловлення незалежної думки
аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і

2.3.

Місце надання послуги:

2.4.

Строки надання послуги:

3.
3.1.

Проведення конкурсу:
Дата початку проведення
конкурсу:
Кінцевий строк
подання документів:

3.2.

відповідність
вимогам
міжнародних
стандартів
фінансової звітності та законів України та Надання думки
щодо інформації викладеної в Звіті про корпоративне
управління ПРАТ «ЕКОПРОД» згідно до Закону України
«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Концептуальною основою фінансової звітності, що
застосовується Замовником при складанні фінансової
звітності, є концептуальна основа загального
призначення і достовірного подання згідно з
Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Виконавець висловлює незалежну думку з
урахуванням вимог Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг, а також з урахуванням нормативноправових актів Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України.
85700, Україна, Донецька обл., Волноваський район, м.
Волноваха, вул. Центральна, 6В
Дата початку надання послуг: з моменту набрання
чинності Договору про надання аудиторських послуг.
Дата закінчення надання послуг: не пізніше 31.03.2022
р.
10 грудня 2020 року з 10:00
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій –
17 січня 2022 року до 18:00
Отримана конкурсна пропозиція вноситься до реєстру –
реєстру отримання пропозицій.
Конкурсні пропозиції, отримані замовником після
закінчення строку їх подання не розглядаються.

3.3.
3.4.

4.
5.

Розгляд та оцінювання
наданих пропозицій:
Спосіб та строк
повідомлення
про
результати конкурсу:
Недискримінація
учасників
Інформація про
валюту, у якій повинно
бути
розраховано та зазначено
ціну конкурсної
пропозиції

Кожен претендент має право подати тільки одну
конкурсну
пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення
строку подання конкурсних пропозицій.
До 20 січня 2022 року
Повідомлення про результати конкурсу
оприлюднюється на веб- сайті Замовника
Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та
організаційно-правових форм беруть участь у конкурсі
на рівних умовах.
Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

6.

7.

Інформація про мову
(мови), якою (якими)
повинно бути
складено конкурсні
пропозиції

Всі документи, що мають відношення до конкурсної
пропозиції повинні бути складені українською мовою
та англійською мовою. Документи, видані учаснику
іншими організаціями (підприємствами, установами),
можуть бути складені іншою мовою, при цьому
конкурсна пропозиція обов’язково повинна містити
переклад зазначених документів українською мовою.
Переклад повинен бути посвідчений підписом
перекладача та підписом уповноваженої
особи учасника і печаткою (у разі використання)
учасника торгів.
Вимоги до суб’єктів аудиторської діяльності:


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
Критерії для вибору
суб’єктів аудиторської діяльності;
суб’єктів аудиторської

за попередній річний звітний період сума
діяльності для надання
винагороди суб’єкта аудиторської діяльності від кожного
послуг з обов’язкового
з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким
аудиту фінансової звітності надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової
Товариства:
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.
7.2. До участі в конкурсі не
– не відповідають вимогам Закону України “Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність”;
допускаються суб’єкти
аудиторської діяльності,
– подали до участі в конкурсі документи, що містять
які:
недостовірну інформацію;

7.1.

8.

- подали до участі у конкурсі пропозицію із
порушенням встановлених термінів.
Перелік та спосіб надання документів, які надаються для участі у конкурсі:

8.1.

Для участі у конкурсі
суб’єкти
аудиторської
діяльності надають
такі документи
(відомості):

1. 1. Анкета, в якій зазначено:
–
назва
суб’єкта
аудиторської
діяльності,
ідентифікаційний код юридичної особи, адреса,
контактна інформація (телефон, e-mail, адреса webсайту),
ПІБ
контактної
особи;
– коротка історична довідка про діяльність суб’єкта
аудиторської
діяльності;
– організаційна структура суб’єкта аудиторської
діяльності, яка містить перелік засновників (учасників), у
тому числі прізвище, ім’я, по 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.
8.2.

Порядок
подання
документів:

-

-

-

9.
9.1.

Результати конкурсу:
Оціювання
конкурсних
пропозицій

Документи для участі у конкурсі подаються
претендентами особисто або надсилаються у
запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з
відбору
аудиторів»,
або
надсилаються
в
електронному вигляді на електронну пошту
mariia.malova@ecoprod.com.ua
Копії документів, що подаються у складі
документів для участі у конкурсі, повинні бути
належним чином засвідчені.
У конверті мають міститися конкурсна пропозиція
та підтвердні документи з їх описом.

Наглядова рада оцінює та аналізує конкурсні
пропозиції, подані учасниками, за встановленими
критеріями відбору.
До уваги Наглядової ради з призначень аудиторів
беруться:
- ціна послуг є визначальним фактором за умови
надання найнижчої ціни;
- результати контролю якості послуг, що
надаються суб'єктами аудиторської діяльності,
які беруть участь у Конкурсі;
- досвід надання аудиторських послуг з
обов'язкового аудиту фінансової звітності
підприємствам, що становлять суспільний
інтерес
та
підприємствамвиробникам
металургійної або іншої продукції;
- професійна репутація суб'єктами аудиторської
діяльності; достатній рівень забезпеченості
працівниками для виконання завдань з
обов’язкового аудиту;
- досвід аудиторської діяльності більше, ніж 20
років;
- та інші критерії відбору відповідно до чинного
законодавства.
Визначення учасників, які будуть надавати надання

послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності
Товариства,
здійснюється
Наглядовою радою з
урахуванням цінових та нецінових критеріїв оцінки, що
зазначені у тендерній документації.

9.2.

Повідомлення про
результати
конкурсу

Результати конкурсу розміщується на офіційному вебсайті Замовника в мережі Інтернет
www.ecoprod.com.ua.

