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Вартість надання послуг залежить від фактичних витрат часу на проведення аудиту чи 

надання консалтингових та юридичних послуг фахівцями нашої компанії та поділяється в 

залежності від виду наданих послуг:  

 

       Аудиторські послуги:  

- аудит щодо надання аудиторського висновку до ДКЦПФР при реєстрації 

інформації і випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації 

акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій (крім банків) 

- від 4’000 грн.; 

- комплексний аудит бухгалтерського та податкового обліку підприємств всіх форм 

власності з наданням звіту щодо повного та реального стану бухгалтерського та 

податкового обліку на підприємстві  - від 20’000 грн.;  

- проведення аудиту з питань дотримання податкового законодавства - від 15’000 

грн.; 

- проведення, контроль за проведенням інвентаризацій активів та зобов’язань - від 

2’500 грн. 

 

Бухгалтерський та податковий аутсорсинг: 

Сума за комплексне ведення бухгалтерського обліку підприємств визначається 

виходячи з середньої кількості господарських операцій, що здійснюються 

Підприємством-замовником за місяць, кількості співробітників Замовника та обсягу 

обороту компанії:   

- бухгалтерське обслуговування Підприємств з дня реєстрації та до 3 місяців 

/кількість господарських операцій до 30 в місяць та до 3 співробітників/   

      - від 1’500 до 3’500 грн.; 

- бухгалтерське обслуговування Підприємств з кількістю господарських операцій від 

30 до 50 та кількістю співробітників від 3 до 10 -  від 3’500 грн. до 6’000 грн.  

- бухгалтерське обслуговування Підприємств з кількістю господарських операцій від 

50 до 100 та кількістю співробітників від 10 до 20 - від 6’000 грн. до 9’000 грн.  

- бухгалтерське обслуговування Підприємств з кількістю господарських операцій від 

100 та кількістю співробітників від 20  -  від 9’000 грн. до 20’000 грн.  

- відновлення бухгалтерського обліку  -  від 5’000 грн.  

- складання податкової та фінансової звітності на підставі даних регістрів 

бухгалтерського обліку - від 2’000 грн.  

 

       Фінансовий консалтинг:  

- фінансовий аналіз підприємств - від 10’000 грн.; 

- розробка посадових інструкцій, оптимізація документообігу - від 1’500 грн.; 

- складання бізнес-планів - від 20’000 грн.  

 

       Юридичні послуги:  

- юридичний захист під час планових та позапланових перевірок підприємств 

контролюючими органами  -  від 9’000 грн.; 

- досудове врегулювання спорів та захист інтересів клієнтів в господарських та 

адміністративних судах всіх рівнів - від 10’000 грн.; 

- зберігання документів - від 2’500 грн.   


