
Оголошення  

про Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» 

 

Приватне акціонерне товариство «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» оголошує 

конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. 

1 Відомості про Замовника: 

1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 

1.2. Скорочене найменування: ПрАТ «Дніпровський КПК» 

1.3. код ЄДРПОУ: 00383372 

1.4. Місцезнаходження: 51650,Дніпропетровська область,Верхньодніпровський район, 

смт.Дніпровське, вул.Олександра Островського,11 

1.5. Контакти Замовника: (05658)47-1110 

1.6. Контактна особа: 

 

Головний бухгалтер Цимбал Тамара Григорівна 

1.7. Основні види діяльності: Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 

1.8. Дані щодо діяльності та 

фінансового стану: 

 

Розміщені у загальному доступі на веб-сайті Товариства:  

www.dkpk.dp.ua 

2. Інформація про послугу: 

2.1. Вид послуги: Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ 

«Дніпровський КПК»   за 2018 р. 

2.2. Завдання з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності: 

Здійснення аудиторської перевірки повного пакету річної 

фінансової звітності Товариства за 2018 рік, складеної 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та 

висловлення аудитором незалежної думки про те, чи фінансова 

звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан Замовника на 31.12.2018 року, його фінансові 

результати, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за 

рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до  

Міжнародних стандартів фінансової звітності 

2.3. Місце надання послуги: Дніпропетровська область,Верхньодніпровський район, 

смт.Дніпровське, вул.Олександра Островського,11 

2.4. Строки надання послуги: Дата початку надання послуг: з моменту набрання чинності 

Договору про надання аудиторських послуг.  

Дата закінчення надання послуг: не пізніше 20.04.2019 р. 

 3. Проведення конкурсу: 

3.1. Дата початку проведення 

конкурсу:  

10.10.2018 р. 

 

3.2. Кінцевий строк подання 

документів: 

до  17:15 год. 30.11.2018 р. 

 

3.3. Розгляд та оцінювання 

наданих пропозицій: 

до 20.12.2018 р.  
 

3.4. Спосіб та строк 

повідомлення про 

результати конкурсу: 

Повідомлення про результати конкурсу оприлюднюється на веб-

сайті Замовника - до 05.02.2019 р. 

 

 

Тендерна документація на проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності 

для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності замовника розміщена на веб-

сайті Товариства:  www.dkpk.dp.ua   у розділі «Інше». 

http://www.dkpk.dp.ua/

