ДОГОВІР № _____
НА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ
ПОСЛУГ
м.__________________

«____» ____________ 20__ р.
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Суб’єкт
аудиторської
діяльності
в
Україні,
______________________________________________________________________________
(свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
надають аудиторські послуги № ________ від «___»_________ ________ р.), надалі по
тексту «Виконавець», в особі ___________________________________________, який діє на
підставі _____________________, та _______________________________________________,
надалі по тексту «Замовник» , в особі _________ _______________, який діє на підставі
___________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:
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1. Предмет договору
1.1. ЗАМОВНИК доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання щодо
виконання
аудиторської
перевірки
________________________________________________________
(зазначається
об’єкт
перевірки) на підставі документів, наданих Замовником, докладний перелік яких наведено у
Додатку № 1, який є невід’ємною частиною цього Договору.
1.2. Мета аудиту – отримання висловленої незалежної професійної думки у формі
аудиторського висновку стосовно відповідності фінансової та податкової звітності
Замовника вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій політиці, адекватності
відображення результатів господарювання за відповідний період, у тому числі:
‒ встановлення всіх можливих ризиків і рекомендації щодо їх усунення, відносно
порушення податкового законодавства та застосування штрафних санкцій;
‒ наявності майна на балансі підприємства;
‒ наявності кредиторської та дебіторської заборгованості, фінансових зобов’язань
Замовника за кредитами та позиками;
‒ наявності заборгованості з виплати заробітної плати, наявності майна у заставі та
відображення інших ризиків і рекомендації щодо їх уникнення, що можуть бути виявлені
при перевірці документів, наданих клієнтом та наведених у Додатку № 1 тощо.
1.3. Обсяг аудиту – перевірка буде здійснюватися шляхом застосування процедур
отримання достатніх аудиторських свідчень за національними стандартами аудиту в
повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку (незалежної
професійної думки) на підставі документів згідно з Додатком № 1. Надана Замовником
інформація, а також отримані в ході перевірки дані будуть тестуватися на наявність та
одночасно на відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей між показниками звітності
та даними бухгалтерського обліку Замовника.
1.4. Форми аудиту. Наявність усіх виявлених у результаті перевірки ризиків, а також
рекомендації щодо їх уникнення або усунення, наводяться у висновку, який повинен
містити інформацію, зокрема, про: загальні відомості про підприємство; склад основних
засобів; запаси, дебіторська заборгованість і грошові кошти; кредиторська заборгованість;
наявність власних і запозичених коштів; інвентаризація; податки, збори та обов’язкові
платежі; векселя та позабалансові рахунки; оренда майна; стан розрахунків з бюджетом;
відомості про перевірки контролюючих органів; висновки та рекомендації по кожному
випадку встановлення фінансових ризиків.
1.5. ЗАМОВНИК зобов’язується надати Виконавцю всю необхідну інформацію і
документи (Додаток № 1), а також створити умови для виконання робіт, що визначені в
пункті 1.1. цього Договору.
Неотримання Виконавцем від Замовника необхідних документів для надання послуг
або обґрунтованих пояснень про причини її відсутності надає Виконавцю право розірвати
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цей Договір в односторонньому порядку з відшкодуванням понесених витрат і оплатою
фактично виконаної частини роботи.
1.6. Аудиторська перевірка, передбачена цим Договором, повинна бути проведена
ВИКОНАВЦЕМ протягом не більш як _______(___________________) робочих днів, але в
будь-якому випадку строк до «___» ________________________ року.

