


Аудиторський контроль України –молода
перспективна команда професіоналів з
досвідом роботи більше 10 років в сфері
бухгалтерського та податкового обліку,
аудиту, HR-супроводу та суміжних
юридичних послуг в сегменті малого і
середнього бізнесу



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»



Кваліфіковану команду

Вирішення завдань будь-
якої тяжкості

Комфортні умови для
ефективного ведення
основної діяльності,
можливість приділяти
більше часу та концетрації
на виробничих процесах

Якісний аутсорсинговий
рівень надання послуг в
сегменті малого і
середнього бізнесу

Оперативне реагування на
поставленні завдання



Передача бухгалтерського обліку на 
аутсорсинг

Осеовна діяльність інші процеси Основна діяльність Інші процеси компанії

ВИ МИ



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ –
ідеальний варіант для отримання
вигідного та компетентного
бухгалтерського обслуговування

Значущим аргументом при виборі шляху організації
бухгалтерського обліку є його економічна складова. При
зіставлені величини витрат, необхідних на організацію роботи
штатної бухгалтерії, виявляються статті, витрати які не потрібні
при аутсорсингу



Всі затрати зафіксовані договором

Робота віддалено економить місця в 
офісі

Компанія забезпечує ротацією та
безперервним процесом освіти
співробітників

Подвійний контроль (перевірка 
старшим бухгалтером)

Компанія завжди присутня “на 
робочому місці” і є на зв’язку

Витрати на відбір і найм бухгалтерів,
навчання та підвищення кваліфікації ,
виплата заробітної плати, податків та
соціальних внесків, на комп’ютерну техніку та
канцелярію

Розміщення персоналу в офісах (орендна
плата), офісні меблі, інші адміністративіні
витрати

Підвищення кваліфікації , придбання
спеціальної літератури

Контроль за бухгалтером зменшує
ефективність основної роботи керівника

Бухгалтер хворіє, бере лікарняний, відсутній
за сімейними обставинами, ходить у відпустку

.

ЗАТРАТИ

РОБОЧІ МІСЦЯ

НАВЧАННЯ

КОНТРОЛЬ

БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ



95 % задоволених

клієнтів
80 % звернулись за 

консультацією залишилися з 
нами

30 % -
клієнтів від

початку нашої
діяльності

25 % - клієнтів
залишилися з нами 

після відкриття
свого бізнесу

25% Щомісяця економить
підприємство за рахунок

аутсорсингу



ЯК ПОЧАТИ СПІВПРАЦЮ ?



Наші можливості

www.Auditcontrol.com.ua

Бізнес-консалтинг
Фінансовий консалтинг

Управлінський консалтинг

Надання консультацій

Юридичний консалтинг

Аудит
Ініціативний
Податковий

Dui dilingence

Аутсорсинг 
бухгалтерських послуг



контакти 

49000 м. Дніпро вул. Андрія Фабра 4 офіс 423

(056)767-64-23 (056) 767-64-37 (095)727-16-16

04655 м. Київ вул. Вікентія Хвойки 21, офіс 1302
(044) 227-50-16 (066) 848-25-94

61145 м.Харьків вул. Новгородська 3а офіс 412
(057)750-67-17 (063) 372-44-07 (097)589-05-20 www.Auditcontrol.com.ua

e-mail: audit@auditcontrol.com.ua
Skype:auditcontrolukrain

http://www.auditcontrol.com.ua/
mailto:audit@auditcontrol.com.ua

