
 

 
 

 

ПОПЕРЕДНЯ АНКЕТА ЗАМОВНИКА  

 

№ п/п Вид інформації Інформація від Підприємства 

1  Назва Підприємства  

2  Код ЄДРПОУ  

3  Сайт, e-mail  

4  ПІБ, посада та контакти відповідальної 

особи 

 

5  Концептуальна основа (ПСБО, МСФЗ)  

6  Категорія (суспільно значиме, велике, 

середнє, мале) 

 

7  

Керівний орган Підприємства, що 

приймає рішення про затвердження 

зовнішнього аудитора відповідно до 

статутних документів (аудиторський 

комітет, наглядова рада, загальні збори, 

тощо) 

 

8  
Підприємство є емітентом цінних 

паперів, які перебувають у біржових 

списках фондових бірж (так, ні) 

 

9  
Підприємство є учасником фінансової 

групи та задіяно в консолідованій 

фінансовій звітності (так, ні) 

 

10  
Наявність опублікованого фінансового 

звіту за попередній період на власному 

сайті (так, ні) 

 

11  
Наявність відокремлених підрозділів 

(філій, відокремлених / структурних 

підрозділів) 

 

12  
Наявність ліцензій та дозволів: 

(вид діяльності, орган ліцензування, 

дата видачі, строк дії) 

 

13  Місце проведення перевірки (юридична 

адреса, інше) 

 

14  Доступ аудиторів до облікових даних 

програмного забезпечення  (так, ні) 

 

15  Доступ аудиторів до первинних 

документів (так, ні) 

 

16  Бажаний термін перевірки (місяць, день)  

17  Система оподаткування 

Єдиний податок  

Єдиний податок + ПДВ  

Загальна система 

оподаткування 

 

Загальна система 

оподаткування + ПДВ 

 

Спецрежим ПДВ  

18  Період, що підлягає аудиторській 

перевірці (рік, квартал, інше) 

 



 

 
 

19  

Мета аудиторської перевірки 

(вимоги Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», вимоги державних 

регуляторів, інше) 

 

20  
Вимоги до формату аудиторського звіту  

(назва, № та дата документа державного 

регулятора, інше)  

 

21  Види діяльності та їх питома вага обсязі 

реалізації 

1) % 

2) % 

3) % 

22  Кількість працівників Підприємства 
загальне:  

в т.ч. працівників бухгалтерії:  

23  Облік ведеться в програмі (так, ні) 

1 С 7.7  

1С 8.2  

інше  

24  Наявність нестандартних операцій  

(так, ні) 

кредити або позики  

фінансові вкладення / 

вексельні операції 

 

цінні папери  

посередницькі договори 

(комісія, поручительство) 

 

зовнішньоекономічна 

діяльність (імпорт / експорт) 

 

лізинг  

факторинг  

пільгові / звільнені операції 

від ПДВ 

 

інші  

25  Кількість первинних документів, в 

середньому за місяць 

накладні / акти від 

постачальників 

 

накладні / акти покупцям  

РРО, КУРО  

26  Фінансові показники 

Обсяг реалізації за звітний 

період поточного року 

 

Обсяг реалізації за попередній 

рік 

 

Платежі по ПДВ за місяць  

Платежі з податку на прибуток 

(за поточний рік / за 

попередній рік) 

 

     

 

 

 

 

     26 

 

 

 

 

 

Дані щодо попередньої аудиторської 

За попередній звітний період 

фінансова звітність 

перевірялась    (так / ні)                          

 

Код ЄДРПОУ аудиторської 

фірми, яка перевіряла 

попередній період 

 



 

 
 

перевірки Тип попереднього 

аудиторського висновку: 

а) думка 

б) думка із застереженням 

в) негативна думка 

г) відмова від висловлення 

думки 

 

 

Прохання, надсилати на e-mail за місцем звернення: 

 заповнену анкету та оборотно-сальдову відомість (в форматі Excel) за період, що 

планується до перевірки; 

 посилання на власний сайт про публікацію фінансової звітності за попередній звітний 

період (при відсутності опублікованої звітності на власному сайті надати її копію в 

форматі PDF).     

 

Головний офіс м. Одеса 

e-mail: miniforum@ukr.net 

  

Філія м. Київ 

e-mail: budyakv@gmail.com 

 

Філія м. Дніпро 

e-mail: afark@i.ua 
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