
Тендерна документація*  

для підготовки суб’єктами аудиторської діяльності конкурсних пропозицій 

з метою участі в Конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які 

можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської 

діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» за рік, що закінчується 31.12.2019: 

 

1. Основні показники діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – АТ «ЄПБ», Банк). 

2. Стратегія АТ «ЄПБ». 

3. Інформація про органи управління та керівництво АТ «ЄПБ». 

4. Статут, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, 

Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію та Кодекс корпоративного 

управління. 

5. Свідоцтва, довідки та Банківська ліцензія АТ «ЄПБ». 

6. Розкрита інформація Банку: Статутний капітал, Календарний план емітента, Інформація 

емітента цінних паперів, Особлива інформація, Структура власності, Інформація про Загальні збори, 

Висновки Ревізійної комісії, тощо. 

7. Фінансова звітність та інші показники діяльності АТ «ЄПБ». 

8. Інформація про послуги та банківські продукти, що надаються клієнтам АТ «ЄПБ». 

9. Завдання з обов’язкового аудиту включає отримання таких аудиторських послуг: 

1) аудиторська перевірка фінансової звітності АТ «ЄПБ» за рік, що закінчується 31.12.2019, 

згідно з вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-

VIII, Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту 

за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 02.08.2018 №90, Інструкції про порядок складання та 

оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління 

Національного банку України від 24.10.2011 №373, та вимог Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку; 

2) аудиторська перевірка Звіту про управління Банку за 2019 рік, який складається та 

подається до Національного банку України разом із фінансовою звітністю у відповідності до вимог 

Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, 

затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 №373; 

3) проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними 

операціями Банку станом на 01.01.2020 відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки 

стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 22.12.2017 №141, та інших нормативно-правових актів 

Національного банку України. 

________________ 
* примітка: інформація, наведена в пунктах 1-8, доступна на офіційному сайті АТ «ЄПБ» за 

адресою: https://europrombank.kiev.ua. 

 

https://europrombank.kiev.ua/

