
ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

на відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення 

аудиту фінансової звітності ПРАТ «НТРУ»  

за 2019 рік. 

 

1. Загальні положення 

1.  Терміни: Тендерна  документація  (запит  цінових  пропозицій) 

розроблена  на виконання  вимог Закону  України  

«Про  аудит  фінансової  звітності  та аудиторську 

діяльність» No2258-VIII від 21.12.2017р. (далі по 

тексту – Закон) з метою проведення конкурсного 

відбору суб'єктів аудиторської діяльності,  які  

можуть  бути  призначені  для  надання  послуг  з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності Замовника 

(далі по тексту Конкурс). 

2. Інформація про Замовника ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» 

2.1. Місцезнаходження Донецька область, Волноваський район, смт. 

Новотроїцьке, вул.Радянська,85 

2.2. Поштова адреса 85 732, Донецька область, Волноваський район, смт. 

Новотроїцьке, вул.Радянська,85 

2.3. Посадова особа замовника, 

уповноважена здійснювати 

зв'язок з учасниками 

Канарський Анатолій Анатолійович 

0503589289 

 

3. Процедура закупівлі Запит цінових пропозицій 

3.1. Найменування предмета 

закупівлі 

Аудиторські послуги 

3.2. Строк надання послуг до 30.04.2020 року 

3.3. Кінцевий термін 

формування аудиторського 

висновку 

 

до 15.04.2020 року 

4. Завдання з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності 

Перевірка суб'єктом аудиторської діяльності 

відповідно до вимог Закону та міжнародних 

стандартів аудиту фінансової  звітності Товариства, 

складеної вперше за МСФЗ: 

- баланс  (звіт  про  фінансовий  стан)  на  01 

січня 2018 року, 31 грудня 2018 року, 31 грудня 2019 

року;   

- звіт  про  фінансові  результати  (звіт  про  

сукупний  дохід) за 2018 і 2019 роки;  

- звіт  про  зміни  у власному  капіталі за 2018 і 

2019 роки;   

- звіт  про  рух  грошових  коштів  за  2018 і 2019 

роки;   

- примітки  до  фінансової  звітності за 2018 і 

2019 роки,  включаючи  стислий  опис суттєвих  

облікових  політик  та  інші пояснювальні  примітки,  

з  метою висловлення  незалежної  думки  аудитора 

про  її  відповідність  в усіх  суттєвих  аспектах  і  

відповідність  вимогам  міжнародних  стандартів  

фінансової  звітності  та її підтвердження з метою 

надання до НКЦПФР (звітність емітента). 

Подання додаткового звіту, який повинен розкривати 

результати виконання завдання з обов'язкового 



аудиту та має містити інформацію відповідно до 

ст.35 Закону  України  «Про  аудит  фінансової  

звітності  та аудиторську діяльність» No2258-VIII від 

21.12.2017р. 

 

2. Порядок надання конкурсних пропозицій 

1. Зміст і спосіб надання Конкурсні пропозиції подаються учасниками 

особисто, шляхом надсилання на  електронну пошту  

kanarskiy-aa@ntru.com.ua або надсилаються у 

запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з 

відбору аудиторів». Конкурсна пропозиція надається 

разом із запитуваними документами відповідно до 

опису. 

2. Кінцевий строк надання 

конкурсних пропозицій 

17.00. за київським часом 31.07.2019 року. 

Конкурсні пропозиції, отримані замовником після 

закінчення строку їх подання не розглядаються. 

3. Загальні вимоги до 

конкурсної пропозиції та 

підтвердних документів 

Конкурсна пропозиція має розкривати інформацію:            

- щодо забезпечення вимог до внутрішньої 

організації суб'єкта аудиторської діяльності, який 

має право проводити обов'язковий аудит фінансової 

звітності у відповідності до вимог Закону з 

детальним описом політик та процедур, розроблених 

та впроваджених суб'єктом аудиторської діяльності;  

- щодо рівня кваліфікації та досвіду персоналу, який 

залучається до надання послуг; 

- щодо досвіду надання аудиторських послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно 

до міжнародних стандартів підприємствам, у тому 

числі підприємствам гірничо-металургійного 

комплексу, з переліком контактної інформації; 

- основні відомості про суб'єкта аудиторської 

діяльності (реєстраційна інформація, види 

діяльності, посадові особи і т.п.); 

- наявність передбачених законодавством України 

ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії; 

- підтвердження перевірки контролю якості 

аудиторських послуг, здійсненої у відповідності до 

вимог чинного законодавства; 

- наявність діючого договору страхування цивільно-

правової відповідальності перед третіми особами; 

- щодо відсутності перевищення за попередній 

річний звітний період суми винагороди кожного з 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким 

надавалися послуги з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності протягом цього періоду, 15 

відсотків загальної суми доходу від надання 

аудиторських послуг; 

цінову пропозицію за розміром оплати за договором 

і розрахунок вартості послуг; 

будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 

  

4. Критерії залучення 

суб’єктів аудиторської 

Суб'єкт аудиторської діяльності для участі в конкурсі 

повинен відповідати вимогам, визначеним Законом 

mailto:kanarskiy-aa@ntru.com.ua


діяльності до участі в 

конкурс 

«Про аудит фінансової звітності і аудиторську 

діяльність», а також наступним критеріям: 

   - включений до відповідного розділу Реєстру 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме 

до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес; 

   -  достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів 

і персоналу, який залучається до надання послуг. За 

основним місцем роботи має працювати 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 статті 19 цього Закону 

або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних 

організацій, що підтверджують високий рівень знань 

з міжнародних стандартів фінансової звітності;  

   - відсутні порушення вимог щодо забезпечення 

незалежності суб'єкта аудиторської діяльності, в 

тому числі аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, 

його ключові партнери по аудиту, його власники 

(засновники, учасники), посадові особи та 

працівники та інші особи, залучені до надання таких 

послуг, а також близькі родичі і члени сім'ї 

зазначених осіб: 

   1) не є власниками фінансових інструментів, 

емітованих ПРАТ «НТРУ», або юридичної особи, 

пов'язаної з ПРАТ «НТРУ» спільною власністю, 

контролем та управлінням, крім тих, що належать 

ПРАТ «НТРУ» опосередковано через інститути 

спільного інвестування; 

   2) не беруть участі в операціях з фінансовими 

інструментами, емітованими, гарантованими або 

іншим чином підтримуваними ПРАТ «НТРУ»; 

   3) не перебували протягом періодів, зазначених у 

частині першій статті 10 ЗУ № 2258, в трудових, 

договірних або інших відносинах з ПРАТ «НТРУ», 

які можуть призвести до конфлікту інтересів; 

 - за попередній річний звітний період сума 

винагороди 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; 

   - має досвід надання послуг з аудиту фінансової 

звітності відповідно до міжнародних стандартів 

підприємств гірничо-металургійного комплексу не 

менш 2-х, протягом 3-х років; 

 - пройшов перевірку контролю якості аудиторських 

послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного 

законодавства; 



  - має діючий договір страхування цивільно-правової 

відповідальності перед третіми особами, укладений 

відповідно до положень чинного законодавства 

України. 

                                    3. Розгляд та оцінка конкурсних пропозиції 

1. Розгляд та оцінка Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій 

учасників здійснюється на засіданні аудиторського 

комітету або органу, на який покладено виконання 

його функцій, шляхом розгляду поданих пакетів. 

За результатом розгляду та перевірки пропозицій 

аудиторським комітетом або органом, на який 

покладено виконання його функцій, приймається 

рішення або про допуск учасників, пропозиції яких 

відповідають встановленим вимогам, до участі у 

конкурсі , або про відхилення таких пропозицій.  

Після оцінки та аналізу пропозицій учасників, які 

відповідають вимогам встановленим до участі в 

конкурсі, аудиторським комітетом або органом, на 

який покладеного виконання його функцій, 

затверджується звіт про висновки процедури 

відбору. 

Визначення претендентів, які можуть бути 

рекомендовані для надання послуг з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності Товариства, 

здійснюється з урахуванням цінових та нецінових 

критеріїв оцінки, що зазначені Замовником у 

тендерній документації.   

2. Призначення суб'єкта  

аудиторської  діяльності   

Суб'єкт  аудиторської  діяльності  для  надання  

послуг  з  обов'язкового  аудиту  фінансової звітності 

Товариства призначається Загальними зборами 

акціонерів Товариства, які скликаються та  

проводяться  в  порядку,  передбаченому  Законом  

України  «Про  акціонерні  товариства», Статутом 

Товариства. Якщо Загальні збори не відбулися, 

суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності 

Товариства призначається Наглядовою радою 

Товариства або іншим уповноваженим органом 

управління Товариства. 

3. Розміщення інформації про 

результати 

Про прийняте рішення про призначення суб’єкта 

аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, учасники 

інформуються шляхом розміщення інформації на 

офіційному веб-сайті Замовника в мережі Інтернет. 

4. Інша інформація Фінансова звітність та інша публічна інформація 

ПРАТ «НТРУ» доступна на веб-сайті Товариства у 

мережі Інтернет https://www.ntru.com.ua/ 

Додаткова інформація про діяльність ПРАТ «НТРУ» 

може надаватись у разі необхідності та відповідно до 

запиту учасника конкурсу. 

 

 

https://www.ntru.com.ua/

