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ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ  

з відбору аудитора для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. 

 

м. Київ, 30.07.2019 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» ПрАТ «СК «КАРДІФ» оголошує про проведення конкурсу з відбору суб'єктів 
аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового 
аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «КАРДІФ» за 2019 рік (надалі – Конкурс).  

 

З метою проведення Конкурсу встановлений наступний порядок з відбору суб’єктів 
аудиторської діяльності: 

 

1. Завдання  з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: 
 

Аудит, огляд річної фінансової звітності ПрАТ «СК «КАРДІФ» за 2019 рік відповідно до 
міжнародних стандартів аудиту, складання за результатами огляду аудиторського 
звіту та додаткового звіту для аудиторського комітету, виконання завдань з іншого 
надання впевненості, що надаються до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг станом на 31.12.2019 року, включаючи: 

 надання впевненості щодо річних звітних даних страховика (Розпорядження Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року N 39 «Про затвердження 

Порядку складання звітних даних страховиків»); 

 висловлення думки щодо інформації та перевірка інформації, зазначеної у 

річному звіті керівництва (пункти 1 - 9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери 

та фондовий ринок»). 

 
2. Строк виконання завдання  з обов’язкового аудиту фінансової звітності: 

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності зазначене в п. 1 цього порядку 
має бути виконано у строк з  01.10.2019 до 25.02.2020. 

 
3. Суб’єкти аудиторської діяльності, що не допускаються до участі у Конкурсі: 
 

 аудитори, які не відповідають вимогам Закону України “Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність” встановленим для проведення 

обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес; 

  аудитори, які  подали для участі у Конкурсі документи, що містять 

недостовірну інформацію;  

 аудитори, як  подали для участі у Конкурсі документи із порушенням 

встановлених цим порядком вимог та термінів. 

 
4. Вимоги до суб’єкта аудиторської діяльності для участі у Конкурсі (критерії оцінки): 

 

 інформація про суб’єкта аудиторської діяльності має бути внесена до Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити 
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обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес; 

 штат кваліфікованих працівників суб’єкта аудиторської діяльності, які залучаються 

до виконання завдань, має становити не менше 3 осіб; 

 кваліфіковані працівники суб’єкта аудиторської діяльності, яких планується 

залучити до виконання завдання повинні підтвердити кваліфікацію або мати 

чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий 

рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності; 

 мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту; 

 не мати стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради нагляду за 

аудиторською діяльністю; 

 не мати фактів подання недостовірної звітності фінансовими установами, 

виявленими органом, що здійснює державне регулювання ринків фінансових 

послуг, що підтверджена аудиторським висновком суб’єкта аудиторської 

діяльності. 

 

5. Документи, які надаються суб’єктами аудиторської діяльності для участі у Конкурсі: 
 

 коротке резюме про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, 

види діяльності, міжнародний досвід, посадові особи та інше); 

 копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та 

термін їх дії; 

 цінова пропозиція щодо розміру оплати завдання  за договором та розрахунок 

вартості послуг окремо зазначивши цінову пропозицію у за умови продовження 

виконання такого завдання на 1, 2, 3 роки; 

 лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг 

суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених 

статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність”; 

 будь-яку іншу інформація, яка може бути корисною. 

 

6. Інформація про  ПрАТ «СК «КАРДІФ»: 
 

 фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на веб-сайті ПрАТ «СК 

«КАРДІФ» у мережі Інтернет у розділі «Публічна інформація» 

http://cardif.com.ua/company/public-info/ 

 додаткова інформація про діяльність ПрАТ «СК «КАРДІФ» може надаватись у разі 

необхідності та відповідно до запиту учасника Конкурсу.  

 

7. Строки та адреса подання документів для участі у Конкурсі: 
 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі 
чи з порушенням цього порядку, не розглядатимуться. 

 Строк до якого приймаються документи для участі в Конкурсі: до 18:00 

23.08.2019 р. 

 Документи необхідно надіслати за адресою:  04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8 

http://cardif.com.ua/company/public-info/
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 Документи можуть бути надіслані в електронному вигляді з обов’язковим 

накладеним ЕЦП. Адреса для надсилання документів: 

volodymyr.yerin@cardif.com 

 Контактні особи ПрАТ «СК «КАРДІФ»: 

Єрін Володимир Вікторович,  

тел. 044 428-61-61 (вн. 127). 

електронна пошта: volodymyr.yerin@cardif.com 

 

8. Строки розгляду документів, поданих для участі у Конкурсі: 
 

 Документи надані суб’єктами аудиторської діяльності для участі в Конкурсі будуть 

розглянуті виконавчим комітетом ПрАТ «СК «КАРДІФ» на який покладено 

виконання функцій аудиторського комітету до 30.08.2019.  

 Про результати Конкурсу буде повідомлено всіх учасників, що приймали участь, 

шляхом направлення інформаційних листів на електронну пошту та шляхом 

розміщення відповідного оголошення на веб-сайті ПрАТ «СК «КАРДІФ» у мережі 

Інтернет у розділі «Публічна інформація» http://cardif.com.ua/company/public-

info/ 
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