Аудит
Компанія “Вікторія” пропонує послуги
аудиту, що включають:
1. Консультування з питань податкового та
бухгалтерського
обліку,
юридичні
консультації щодо господарської діяльності
Замовника, в т.ч. в сфері ЗЕД:

1.1.У випадку укладання договору, яким передбачається
абонентне щомісячне обслуговування, вартість таких послуг
визначається в розмірі 60% мінімальної заробітної плати в
місяць та включає в себе 4 години наданих послуг,
застосовуючи хронометраж (покладається на Виконавця), –
надання усних чи за вимогою – письмових консультацій за
Вашим запитом. У випадку перевищення часу абонентного
обслуговування,
вартість кожної наступної години
визначається в розмірі 25 відсотків від мінімальної
заробітної плати;
1.2. Вартість разових консультацій від 10% мінімальної
заробітної плати (у випадку відсутності договору
абонентного обслуговування).
2. Огляд бухгалтерської та податкової звітності на предмет
правильності формування/складання:
2.1.У випадку укладання договору, яким передбачається
абонентне щомісячне обслуговування, вартість таких послуг
визначається в розмірі 250% від мінімальної заробітної
плати в місяць. Окремо зазначимо, що питання
відповідальності за належне виконання такого Договору
визначається в такому Договорі. Відповідальність для
Компанії «Вікторія» може наступати виключно у випадку
вини Компанії «Вікторія» у неналежному наданні послуг (в
свою чергу вина Замовника може визначатись неповнотою або
несвоєчасністю надання даних, інформації та документів

для огляду тощо). Договором про надання послуг може бути
передбачено можливість страхування Виконавцем ризиків,
пов’язаних з виконанням Договору;
2.2.У випадку значної зміни обсягу замовлених послуг по
цьому пункту (більш ніж на 15%) вартість Договору
переглядається в більшу або в меншу сторону, відповідно.
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Аналіз фінансового стану підприємства – аналіз особливостей
фінансової та виробничої діяльності компанії,
якості
існуючого менеджменту, виявлення слабких місць в системі і
першочергових потреб бізнесу

За більш детальною інформацією та для замовлення послуги
звертайтесь:
за тел.: +380955957777
та e-mail: roman.zadorozhniy@victorija.ua
контактна особа: Роман Задорожній, – генеральний директор,
директор Департаменту аудиту Універсальної правничо-фінансової
компанії «ВІКТОРІЯ».

