ПОПЕРЕДНЄ ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ
Будь-ласка, уважно заповніть дану форму. Вона буде надіслана нам для
попередньої оцінки аудиту Вашої організації.

УВАГА! Поля, відмічені * є обов’язковими для заповнення.
Загальна інформація
За який період необхідна аудиторська
перевірка *

Мета аудиторської перевірки *

Назва організації

Контактні телефони *

Адреса електронної пошти *

Особа відповідальна за зв’язок з
Аудиторською Компанією *

Дата створення організації

Організаційно-правова форма *

Наявність іноземного капіталу

Споріднені або залежні організації

Кількість працівників всього *

Кількість працівників бухгалтерії *

Посада особи відповідальної за розробку
договорів *

Кількість територіально відокремлених
підрозділів *

Форма оплати праці *

Є

Немає

% участі

Є

Немає

% участі

Об'єднання з іншими підприємствами
Зміна форми власності
Зміна власників контрольного пакету
Зміна сфери діяльності (переорієнтація виробництва)
Викуп ЦМК
Проведення реорганізації підприємства,
у періоді за який необхідна перевірка

Взяття в оренду ЦМК
Інше

Види діяльності організації

Основний вид діяльності *

Інші види діяльності, структурні підрозділи:
Оптова торгівля
Роздрібна торгівля
Будівництво
Громадське харчування
Виробництво
Допоміжні виробництва
Послуги
Житлово-комунальне господарство
Операції з цінними паперами

кількість:
Юридичні особи
фізичні особи (населення)
іноземні юридичні особи
Основні клієнти (покупці) *

Додаткова інформація:

кількість:
Основні постачальники *

наявність іноземних юридичних осіб?
Ні

Так

Юридична документація (вказати
кількість договорів, контрактів, угод і та
ін.) за період, що перевіряється

який програмний продукт застосовується:

Форма бухгалтерського обліку

Наявність пільг при оподаткуванні
податком на прибуток, ПДВ, акцизним
збором, тощо

Дата останньої перевірки
контролюючими органами

ділянки обліку, які не автоматизовані (у разі наявності таких):

Період за який була здійснена остання
перевірка контролюючих органів
Чи проводилась інвентаризація майна та
зобов’язань?

Ні

Так

Грошові кошти
Кількість рахунків у національній валюті

Кількість валютних рахунків

Обсяг касових операцій за період, що
перевіряється (Вказати середню
кількість касових ордерів в місяць)

Видача заробітної плати
Видача грошових коштів під звіт
Призначення касових операцій за
період, що перевіряється

Надходження готівкової торгової
виручки
Наявність РРО
Торгово-закупівельна діяльність

Обсяг операцій по розрахунковим
рахункам (Вказати кількість банківських
виписок в місяць)
Середня кількість операцій в одній
виписці
Обсяг операцій по валютних рахунках
(Вказати кількість банківських виписок в
місяць)

Майно, товарно-матеріальні цінності, розрахунки
Кількість інвентарних об’єктів основних
засобів за період, що перевіряється
Кількість номенклатурних позицій
сировини, матеріалів, запасних частин
за період, що перевіряється
Кількість номенклатурних позицій
готової продукції/товарів за період, що
перевіряється
Кількість дебіторів і кредиторів (крім
розрахунків з бюджетом, операцій з
підзвітними особами и та ін.)

К-сть

Обсяг експортно-імпортних (митних)
операцій (кількість операцій за місяць)
Кількість документів складського обліку
(накладні, лімітно-забірні картки) за
місяць
Кількість отриманих податкових
накладних (в середньому) за місяць

Кількість договорів позики, кредитів

Наявність операцій з векселями

Наявність договорів відступлення права
вимоги, новації, прощення боргу і т.п.
Чи списувалась в звітному періоді
кредиторська або дебіторська
заборгованість?

Немає

Є

Немає

Є

Немає

Є

Звітні показники *
Звітні показники
Доход (виручка) від реалізації (рядок 010
(ф.2)
Нерозподілений прибуток (збиток)
(рядок 350 балансу)
Чистий прибуток (збиток) (рядок 220,225
ф.2)
Власний капітал (рядок.380 балансу)
Сума активів (рядок 280 балансу)
Витрати, понесені організацією (для
некомерційних організацій)

Попередній період/ на початок
періоду

Звітний період/ на кінець
періоду

