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ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН 

на надання професійних послуг 

Аудиторською фірмою «Респект-Конфіденц»  

№ 

п/п 
Назва послуг Вартість 

1. Надання усних консультацій від 350 грн. за одну годину 

(час консультації  включає час відповіді  на задані 

питання та час підготовки до відповіді. 

Мінімальна розрахункова величина для консультації 1 

година) 

2. Надання письмових 

консультацій 

від 600 грн. - за консультацію по одному 

питанню (в строк більше 3 календарних днів) 

від 1 200 грн. - за консультацію по одному 

питанню (в строк до 3 календарних днів) 

за домовленістю - по складних питаннях, і 

питаннях,    для    яких    необхідний    аналіз 

документів клієнта (в строк до 7 календарних 

днів) 

3. Абонентське консультаційне 

обслуговування 

- для малих підприємств 
- для інших СПД 

 

 

від 800 грн. за один місяць 

від 1 200 грн. за один місяць 

4. Аудит суб'єктів малого 

підприємництва 
від 1400 грн. за один місяць 

5. Аудит, огляд, узгоджені 

процедури 

За домовленістю на основі погодинних ставок 

- 275 грн. за одну годину роботи асистента 

аудитора 

- 300 грн. за одну годину роботи аудитора 

- 350 грн. за одну годину роботи партнера фірми 

6. Аудит      фінансової     (річної) 

звітності 

ПрАТ  і ПАТ для комісії 

від 15 000 грн. 

7. Аудит      фінансової      (річної) 

звітності фінансових установ 
від 20 000 грн. 

8. Надання аудиторського звіту з 

окремих питань: 

- підтвердження    складу    та 

структури внесків до статутного 

фонду; 

- підтвердження проміжної 

фінансової звітності при реєстрації 

випуску акцій; 

- та інше. 

 

 

за домовленістю 

 

 

за домовленістю  

 

 

за домовленістю 

9. Аудит  ліквідаційного   балансу за домовленістю 

  



10. Ведення (відновлення) 

бухгалтерського та податкового 

обліку підприємств 

від 2 500 грн. за один місяць - по Національним 

стандартам     бухгалтерського     обліку     (в 

залежності від обсягів діяльності) 

 

за    домовленістю    -    по    Міжнародним 

стандартам бухгалтерського обліку 

11. Виконання              узгоджених 

процедур з перевірки витрат у 

межах реалізованих грантових 

проектів (ЕNI, інше) 

від 9 000 грн. але не менше 1 % від бюджету 

проекту за один період 

12. Терміновість 30% від суми Договору 

13. Терміновість    при   виконанні 

завдань згідно п. 11 

80% від суми Договору 

 

 

 


