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Комерційна пропозиція 

Виконавець : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 
УКРАЇНИ» 
 

Послуги, що надаються  аудиторською фірмою - Аудит (ініциативний, інші аудиторські 
послуги, супутні аудиторські послуги); 

- Аутсорсинг бухгалтерських послуг ; 
- Юридичний консалтинг, а саме : 

реєстрація (ліквідація) товариств, 
громадських організцій , благодійних 
фондів , ФОП, внесення змін відповідно, 
юридичний аутсорсинг підприємств;  
реєстрація підприємства як суб'єкта 
зовнішньоекономічної діяльності;  
отримання дозволу на застосування праці 
іноземців чи осіб без громадянства; 

- Відновлення бухгалтерського та 
податкового обліку ; 

- Надання консультацій ; 
Контакта інформація Євтушенко Ольга Володимирівна  

(095)727-16-16, (097)589-05-20 , (063)372-44-07, 

Ставніченко Євгенія   

(044)227-50-16 , (066)8482594  

 audit@auditcontrol.com.ua 

www.auditcontrol.com.ua 

Адреси  04080, м.Київ вул. Вікентія Хвойки 21 офіс 

1302 

61145 м.Харьков вул.Новгородська 3а ,офіс 412 

49000 м.Дніпро, вул.Андрія Фабра 4 офіс 423 

Умови оподаткування  Платник податку на загальних підставах , не 

платник ПДВ. 

http://www.auditcontrol.com.ua/
mailto:olga.v.docenko@gmail.com
mailto:audit@auditcontrol.com.ua
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     АУТСОРСИНГ - це передача організацією певних бізнес-процесів (функцій) на 
обслуговування в іншу компанію, що спеціалізується у відповідній області.  
 
     БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ - один з варіантів бухгалтерського супроводу 
організації, шляхом передачі функції з ведення обліку та складання звітності спеціалізованої 
компанії. Однією з таких спеціалізованих бухгалтерських організацій є ТОВ 
«АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ УКРАЇНИ» . 
 
     У розвинених країнах світу, наприклад США, бухгалтерські послуги, які надають спеціальні 
компанії, використовують близько 90% організацій малого бізнесу і близько 50% організацій 
середнього. У розвинених країнах Європи послугами бухгалтерських фірм користуються 
близько 85% організацій малого бізнесу і 65% середнього. 
 
Передавши ведення справ бухгалтерії Ваша організація не витрачає кошти на: 
*Сплату податків і внесків із заробітної плати працівників бухгалтерії; 
*Оплату відпускних і лікарняних вашим бухгалтерам (період простою); 
*Медичну страховку; 
*Комп'ютери та канцтовари; 
*Оренду офісу; 
*Покупку супровід і оновлення бухгалтерських і правових програм; 
*Витрати на навчання бухгалтерів (семінари підвищення кваліфікації); 
*Консультаційні послуги; 
*Спеціальну літературу; 
*Оплату послуг з підбору персоналу якщо ваш бухгалтер звільняється або йде в декретну 
відпустку і т.д 
 
 
 
Директор ТОВ «Аудитоський Контроль України»                                         О.В.Євтушенко 
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