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Учасникам конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської 
діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності ПрАТ «СК «КАРДІФ» за 2019 рік 

ТОВ ПКФ Україна 

ТОВ Аудиторська фірма Мазар Україна 

ТОВ ПрайсвотерхаузКуперз Ешуренс 

ТОВ Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісіз Компані 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ  

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

 

Конкурс 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) було проведено відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність». 

, 

З метою участі у Конкурсі свої пропозиції надали наступні суб’єкти аудиторської діяльності:  

 ТОВ ПКФ Україна / PKF Ukraine, LLC; 
 ТОВ Аудиторська фірма Мазар Україна / Mazar Ukraine Audit Company, LLC 
 ТОВ ПрайсвотерхаузКуперз Ешуренс / PricewaterhouseCoopers Assurance, LLC 
 ТОВ Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісіз Компані / Deloitte and Touche Ukrainian 

Services Company, LLC 
 
Виконавчий комітет ПрАТ «СК «КАРДІФ», на який покладено відповідні функції 
аудиторського комітету, розглянув та оцінив всі без виключення конкурсні пропозиції, подані 
суб'єктами аудиторської діяльності, що зазначені вище, за встановленими критеріями 
відбору з урахуванням вимог до якості послуг, встановлені акціонерами ПрАТ «СК «КАРДІФ». 
 
За результатами розгляду та оцінки конкурсних пропозицій Виконавчий комітет ПрАТ «СК 
«КАРДІФ» рекомендував для призначення одного з наступних суб’єктів аудиторської 
діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК 
«КАРДІФ» за 2019 рік, а саме:  

 ТОВ Аудиторська фірма Мазар Україна / Mazar Ukraine Audit Company, LLC 
 ТОВ ПрайсвотерхаузКуперз Ешуренс / PricewaterhouseCoopers Assurance, LLC 

 

Про призначення одного з рекомендованих суб’єктів аудиторської діяльності буде 
повідомлено таких суб’єктів аудиторської діяльності 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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