Затверджено Конференцією
адвокатів Хмельницької області
15 листопада 2014 року
ВИСНОВОК №1
за результатами перевірки ревізійною комісією адвокатів Хмельницької області
Ради адвокатів Хмельницької області
за період з 19.12.2013 року по 31.10.2014 року
10 листопада 2014 р.

м. Хмельницький

Перевірка фінансово-господарської діяльності Ради адвокатів Хмельницької області за період
з 19.12.2013 року по 31.10.2014 року проводилась на підставі рішення ревізійної комісії адвокатів
Хмельницької області – протокол №7 від 27 червня 2014 року; протокол №10 від 30 вересня
2014року; протокол №11 від 31.10.2014р.
Рада адвокатів Хмельницької області зареєстрована 19.12.2013 року
Ідентифікаційний код Ради адвокатів Хмельницької області: 39029210
Місцезнаходження Ради адвокатів Хмельницької області: 29000 м. Хмельницький, вул.
Зарічанська, 5/3, офіс 801.
Відповідальними особами фінансово-господарської діяльності за період, що перевірявся були:
Голова Ради адвокатів Хмельницької області
бухгалтер Ради адвокатів Хмельницької області

Вагіна Наталія Андріївна
Кушнірук Дмитро Валерійович

Перевірка проводилась за період з 19.12.2013 року по 31.10.2014 року.
Уповноважені члени ревізійної комісії для проведення перевірки:
- Кізаєва Оксана Миколаївна (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №
328 від 10.12.2003 р.)
- Дем`янов Ігор Юрійович (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 415
від 07.07.2008 р.)
В Ради адвокатів Хмельницької області (РАХО) згідно наявної інформації наявні наступні
банківські рахунки:
Поточний рахунок № 26000052413934 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 315405
Поточний рахунок № 26000052415404 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 315405
Депозитний рахунок № 260045052402922 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 315405
Депозитний рахунок №26101000762688 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 315405
Суб`єкт перевірки
дата та документ яким призначено перевірку та визначено
її план

Рада адвокатів Хмельницької області
рішення
ревізійної
комісії
адвокатів
Хмельницької області від протокол №7 від 27
червня 2014 року, протокол №10 від 30 вересня
2014року; протокол №11 від 31.10.2014р.

дата початку/дата закінчення перевірки

11.09.2014р.- 26.09.2014р., 03.11.2014 р.07.11.2014 р.
так

чи підтверджено достовірність даних, що містяться у звітах
та інших фінансових документах суб`єкта перевірки
чи встановлено в ході перевірки факти порушення порядку
ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової
звітності
чи виявлено порушення вимог чинного законодавства,
установчих документів, рішень з`їзду адвокатів, актів РАУ

ні
так
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чи виявлено порушення вимог внутрішніх документів,
положень та інструкцій суб`єкта перевірки
чи наявні всі первинні документи бухгалтерського обліку
щодо предмету перевірки
перелік помилкових дій суб`єкта перевірки, які потрібно
виправити

ні
так
Наказ №5 від 22 січня 2014 р. про облікову
політику не передбачає інвентаризації
в
порушення вимог “Інструкції по інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних
цінностей,
грошових
коштів і документів та розрахунків” затвердженої
наказом міністерства фінансів України N 69 від
11.08.1994 р.

перелік додатків до висновку:
1. Довідка до висновку
1.1 Аналіз доходів і витрат
1.2 Аналіз активів та зобов`язань
1.3 Аналіз фонду оплати праці
2. Рекомендації за результатами перевірки

Документи
Перелік документів та інформації щодо предмету перевірки:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва документа
Виписка з ЄДР юр. осіб та фіз.осіб-підприємців
Наказ № 5 від 22.01.2014 р. про облікову політику
Наказ № 4 від 23.12.2013 р. про прийняття на роботу бухгалтера,
посадова інструкція бухгалтера
Рішення від 26.12.2013 р. про внесення до Реєстру неприбуткових установ
та організацій
Відомості з ЄДРПОУ станом на 1.08.2014 р.
Довідки ПАТ КБ «Приватбанк» про відкриті рахунки та залишок коштів
на рахунках станом на 31.10.2014року
Кошторис Ради адвокатів Хмельницької області на 2014 рік
Протокол конференції адвокатів Хмельницької області від 23.11.2013 року
Первинні документи бухгалтерського обліку (виписки по банківським
рахункам)
Положення про РА Хмельницької області
Оборотно-сальдова відомость за 19.12.2013р. – 31.10. 2014р.
Штатний розпис
Наказ про надання права підпису фінансових та інших документів
Наказ про покладення обов’язків касира, створення комісії по списанню
ТМЦ

надані
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так

Документи надані в оригіналах, РК адвокатів Хмельницької області передані електроні копії, які
зберігаються у РК.
19.12.2013 року із затвердженням кошторису РА Хмельницької області на 2013 – 2014 р.р.,
та її реєстрацією 19.12.2013 р. РА Хмельницької області було розпочато ведення бухгалтерського
обліку та прийнято облікову політику на вказаний період.
Перевірка відбувалась в приміщенні за адресою: 29000 м. Хмельницький, вул. Зарічанська,
5/3, офіс 801, яке знаходиться у власності РА Хмельницької області згідно договорів купівліпродажу від “24”січня 2014 р. зареєстрований в реєстрі речових прав на нерухоме майно за №238, і
договору про поділ нерухомого майна в натурі від 10.02.2014р. В цьому приміщенні РА
Хмельницької області проводить свою основну діяльність, згідно з “Положенням про Раду адвокатів
Хмельницької області”.
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За період з 19.12.2013 р по 31.10.2014р. загальні надходження РА Хмельницької області
складають 1558019 грн. (див. таблиці №1, №2, №3 Довідки )
Відхилень даних перевірки щодо надходжень Ради адвокатів Хмельницької області від даних
бухгалтерського обліку не виявлено. Загальні фактичні надходження коштів знаходяться в межах,
передбачених кошторисом.
За період з 19.12.2013 р по 31.10.2014р. загальні видатки РА Хмельницької області
складають 1422987 грн. (див. таблиці №4, №5, №6 Довідки )
Відхилень даних перевірки щодо видатків Ради адвокатів Хмельницької області від даних
бухгалтерського обліку не виявлено. Фактичні витрати коштів в знаходяться в межах розміру,
затвердженого кошторисом.
Станом на 31.10.2014р. обліковуються грошові кошти на рахунках в банку загальним
обсягом 135031,89 грн. (таб. 4 розділ Довідки “Аналіз активів та зобов’язань”)
Поточний рахунок № 26000052413934 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 315405- 2635,12 грн.
Поточний рахунок № 26000052415404 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 315405- 12396,77 грн.
Депозитний рахунок № 260045052402922 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 315405 - 100000,00 грн.
Депозитний рахунок №26101000762688 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 315405 - 20000,00 грн.
Залишки грошових коштів на кінець терміну перевірки (31.10.2014р.) підтверджені довідками з
поточних та депозитних рахунків ПАТКБ «ПриватБанк». Співставленням оборотів і сальдо за даними
бухгалтерського обліку Ради адвокатів та даними виписок з рахунків банку розбіжностей не
встановлено. Також загальний залишок грошових коштів на всіх рахунках Ради адвокатів
Хмельницької області дорівнює різниці показників фактичних надходжень (розділ Доходи, таб. 1) та
видатків (розділ Витрати, таб. 4): 1558019 – 1422987 = 135032 грн.
Станом на 31.10.2014р. обліковується різна дебіторська заборгованість загальним обсягом
6001,50 грн. (таб. 5 розділ Довідки “Аналіз активів та зобов’язань”)
Станом на 31.10.2014р. обліковується позика в національній валюті у розмірі 120000,00 грн.
(позикодавець – КДКА Хмельницької обл.).
Відхилень даних перевірки щодо активів та зобов’язань Ради адвокатів Хмельницької
області від даних бухгалтерського обліку не виявлено.
Дані щодо фонду оплати праці за період, що перевірявся (з 19.12.2013р. по 31.10.2014р.),
помісячно – наведені в таблиці (таб. 1 розділ Довідки “Аналіз фонду оплати праці” ФОП становить
всього: 132704 грн.

Дані щодо виплат (гонорару) за керівництво стажуванням (стаття видатків 25) за
період, що перевірявся, помісячно – наведені в порівняльній таблиці (таб. 2 розділ Довідки
“Аналіз фонду оплати праці”). Всього виплати складають: 37735 грн.
Відхилень даних перевірки щодо фонду оплати праці та виплат (гонорару) за керівництво
стажуванням Ради адвокатів від даних бухгалтерського обліку не виявлено. Фактичні витрати Ради
адвокатів Хмельницької області на оплату праці та виплати (гонорар) за керівництво стажуванням
знаходяться в межах, затверджених кошторисом.
В РА Хмельницької області відповідно до ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про оплату праці,
заробітна плата виплачується працівникам регулярно, два рази на місяць через проміжок часу, що не
перевищує 16 календарних днів. Індексація заробітної плати відповідно до Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення» № 1282-XII від 03.07.1991 р. та Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, який затверджений Постановою КМУ №1078 від 17.07.2003р.
Касові документи, оформлені з дотримання вимог Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України
від 15.12.2004р. № 637 із змінами і доповненнями, уся готівка, що надходить до каси, своєчасно (у
день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковується.
Згідно наказу РАХО №5 від 22.01.2014р. про облікову політику, РАХО не заплановано
інвентаризацію на 2014р. у відповідності до “Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків”
затвердженої
наказом
міністерства
фінансів
України
N 69 від 11.08.1994 р.
Звітність, в тому числі податкова, подавалась вчасно, в порядку передбаченому чинним
законодавством.
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Статті витрат, придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів, малоцінних
необоротних матеріальних активів, здійсненні на підставі договорів в межах затвердженого
кошторису.
Під час перевірки були присутні.
1. Голова РА – Н.А. Вагіна
2. Бухгалтер – Д.В. Кушнірук
З результатами перевірки ознайомлені:
1. Голова РА – Н.А. Вагіна
2. Бухгалтер - Д.В. Кушнірук
Голова РК адвокатів Хмельницької області
Лебідь Олександра Павлівна

(підпис)

Члени РК Хмельницької області
П.І.Б.
1. Дем’янов Ігор Юрійович

Підписи
(підпис)

2. Кізаєва Оксана Миколаївна

(підпис)

3. Костенко Костянтин Володимирович

(підпис)

4. Сівак Тетяна Олександрівна

(підпис)
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ДОВІДКА
до Висновку за результатами перевірки ревізійною комісією адвокатів
Хмельницької області Ради адвокатів Хмельницької області
за період з 19.12.2013 року по 31.10.2014 року
АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
1. Доходи
Дані щодо надходжень коштів за період, який перевірявся (з 19.12.2013р. по 31.10.2014р.),
що відображені в бухгалтерському обліку Ради адвокатів Хмельницької області, і дані, встановлені
перевіркою, наведені в порівняльній таблиці (таб. 1):

Таблиця 1
№

Надходження - згідно кошторису на 2014 рік

Сума, грн.
За даними
За даними
суб'єкта
перевірки
перевірки

1

70 % від щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування, що були сплачені адвокатами
Хмельницької області на рахунок НААУ (за 14 днів 2012 року, 2013
рік)

2

Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування (за 14 днів 2012 року, 2013 рік)

3

Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування (за 2014 рік)
Разовий внесок КДКА Хмельницької області
Внесок на організаційне забезпечення проходження стажування

4
5
6
7
8

Добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських
об'єднань
Добровільні внески фізичних та юридичних осіб
Інші не заборонені законом джерела
Разом:

212407

212407

139471

139471

456807
500000

456807
500000

107166

107166

0
0
142168

0
0
142168

1558019

1558019

Розшифровка надходжень по статті 8 «Інші не заборонені законом джерела» кошторису
наведена в таблиці 2:
Таблиця 2
Інші не заборонені законом джерела
Оплата за ордерні книжки
Оплата за посвідчення
Проценти банку
Поворотна фінансова допомога КДКА Хмельницької обл.
Оренда та відшкодування експлуатаційних витрат
Разом:

Сума
2072
7305
8967
120000
3824
142168

Порівняння фактичних надходжень коштів з розміром надходжень, передбаченим
кошторисом Ради адвокатів, – за період, що перевірявся, наведене в наступній таблиці (таб. 3):
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Таблиця 3
№
Статті доходів
1

2

За кошторисом
Затверджений розмір

70 % від щорічних внесків адвокатів на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування, що були сплачені
адвокатами Хмельницької області на
рахунок НААУ (за 14 днів 2012 року, 2013
рік)
Щорічні внески адвокатів на забезпечення
реалізації адвокатського самоврядування (за
14 днів 2012 року, 2013 рік)

Затвердж.
сума

Фактично
Сума

В межах фактичних
надходжень від НААУ

В межах фактичних
надходжень (в розмірі та
порядку, встановленому
РАУ)

3

Щорічні внески адвокатів на забезпечення
реалізації адвокатського самоврядування (за
2014 рік)

4

Разовий внесок КДКА Хмельницької
області

В межах фактичних
надходжень (в розмірі та
порядку, встановленому
РАУ)
В межах фактичних
надходжень

5

Внесок на організаційне забезпечення
проходження стажування

В межах фактичних
надходжень

6

Добровільні внески адвокатів, адвокатських
бюро, адвокатських об'єднань

В межах фактичних
надходжень

7

Добровільні внески фізичних та юридичних
осіб
Інші не заборонені законом джерела

В межах фактичних
надходжень
В межах фактичних
надходжень

137098

212407

409515

139471

621180

456807

500000

500000

107166

0
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Разом:

0
142168
1667793

1558019

Висновок по розділу 1: Відхилень даних перевірки щодо надходжень Ради адвокатів
Хмельницької області від даних бухгалтерського обліку не виявлено. Загальні фактичні
надходження коштів знаходяться в межах, передбачених кошторисом.
2. Витрати
Дані щодо витрачання коштів за період, що перевірявся, відображені в обліку Ради
адвокатів, і дані, встановлені перевіркою, наведені в порівняльній таблиці (таб. 4):

Таблиця 4
№

1
2

Видатки - згідно кошторису на 2014 рік

Відрахування на утримання органів адвокатського самоврядування (за
14 днів 2012 року, 2013 рік, 2014 рік)
Витрати, пов'язані з державною реєстрацією та початком діяльності
юридичної особи (одноразово / по мірі потреби)

Сума, грн.
За даними
За даними
суб'єкта
перевірки
перевірки
169193

169193

2290

2290

6

3
4

Придбання офісного приміщення (одноразово)
Витрати на облаштування приміщення (в т.ч. ремонт) (по мірі
потреби)

850475

850475

115227

115227

8351
1831

8351
1831

349

349

1265

1265

0

0

Система контролю доступу сторонніх осіб (обладнання та монтаж
охоронної сигналізації) (одноразово)

4382

4382

11

Послуги охорони (щомісячно)

3696

3696

12

Придбання офісної техніки та програмного забезпечення, меблів,
інвентарю (по мірі потреби)

28327

28327

0

0

1720

1720

7324

7324

16471

16471

3029

3029

14762

14762

0
4932

0
4932

17725

17725

0

0

132705

132705

0

0

37735

37735

1200

1200

5
6
7
8
9
10

Комунальні послуги (щомісячно)
Послуги зв'язку, Інтернет (щомісячно)
Створення та/або обслуговування веб-сайту (одноразово / по мірі
потреби)
Банківські послуги (розрахунково-касове обслуговування) (щомісячно)
Робоча станція (комп'ютер) адміністратора бази даних ЄРАУ
(одноразово)

13

Оплата за монтаж та налаштування комп'ютерної мережі (одноразово)

14

Ремонт та обслуговування офісної техніки та програмного
забезпечення (в т.ч. витратні матеріали для оргтехніки) (по мірі
потреби)
Придбання канцелярських товарів та витратних матеріалів на
утримання офісу (по мірі потреби)
Витрати на відрядження (в т.ч. добові в сумі 150 грн. за добу) (по мірі
потреби)
Поштові витрати (в т.ч. кур'єрська доставка) (по мірі потреби)

15
16
17
18

19
20
21

22

23

Поліграфічні послуги (в т.ч. виготовлення свідоцтв, посвідчень,
ордерних книжок, бланків тощо) (по мірі потреби)
Передплата періодичних видань та придбання юридичної літератури
(по мірі потреби)
Послуги ЗМІ (по мірі потреби)
Організація і проведення заходів з питань підвищення кваліфікації
адвокатів (в т.ч. оренда приміщень, послуги лекторів, транспортні
витрати, поліграфічні послуги, послуги ЗМІ тощо) (у визначений РАР
термін, але не менше 10 годин сертифікованих РАУ навчальних
заходів)
Витрати на проведення урочистостей до Дня адвокатури або Дня
юриста України (в т.ч. оренда приміщень, концертні та інші культурнорозважальні послуги, послуги закладів громадського харчування,
поліграфічні послуги, послуги ЗМІ тощо) (1 раз в рік)
Фонд оплати праці найманих працівників або спеціалістів, залучених
за ЦПД, та нарахування ЄСВ: адміністратор бази даних ЄРАУ;
юристконсульт - помічник голови; бухгалтер (щомісячно / у визначений
законодавством термін)

24

Фонд виплати винагороди згідно п.6 ст.48, п.3 ст.49 Закону України
"Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та нарахування ЄСВ
(голова Ради адвокатів, заступник голови Ради адвокатів, секретар
Ради адвокатів Хмельницької області) (за рішенням Ради адвокатів
Хмельницької області)

25

Виплата (гонорар) за керівництво стажуванням (за рішенням Ради
адвокатів Хмельницької області)

26

Інші непередбачувані витрати (Резервний фонд) (по мірі потреби)

7

Разом:

1422987

1422987

Розшифровка видатків по статті 26 «Інші непередбачувані витрати (Резервний фонд)» кошторису
наведена в таблиці 5:

Таблиця 5
Інші непередбачувані витрати (Резервний фонд)
Оренда спортивного залу для проведення футбольного
турніру «Юристи за мир»

Сума

Разом:

1200
1200

Порівняння фактичних витрат коштів з розміром видатків, передбаченим кошторисом Ради, –
за період, що перевірявся, наведене в наступній таблиці (таб. 6):
Таблиця 6
№
Статті витрат
1

2

За кошторисом
Затверджений розмір

Відрахування на утримання органів
адвокатського самоврядування (за 14 днів
2012 року, 2013 рік, 2014 рік)

Згідно рішення з’їзду
адвокатів України

Витрати, пов'язані з державною реєстрацією
та початком діяльності юридичної особи
(одноразово / по мірі потреби)

Згідно існуючих
розцінок та тарифів

Придбання офісного приміщення
(одноразово)
Витрати на облаштування приміщення (в
т.ч. ремонт) (по мірі потреби)

Договірна вартість

5

Комунальні послуги (щомісячно)

Згідно встановлених
тарифів

6

Послуги зв'язку, Інтернет (щомісячно)

Відповідно до умов
договору
До 5000 грн.

3
4

Фактично
Сума

309209

169193

1500

2290

850000

850475

100000

115227

12000

8351

2400

1831

5000

349

5000

1265

6000

0

4000

4382

4200

3696

40000

28327

1000

0

Згідно фактичних витрат

7

Створення та/або обслуговування веб-сайту
(одноразово / по мірі потреби)

8

Банківські послуги (розрахунково-касове
обслуговування) (щомісячно)

Відповідно до умов
договору з банківською
установою

9

Робоча станція (комп'ютер) адміністратора
бази даних ЄРАУ (одноразово)

До 6000 грн.

10

Система контролю доступу сторонніх осіб
(обладнання та монтаж охоронної
сигналізації) (одноразово)

До 4000 грн.

11

Послуги охорони (щомісячно)

(350 грн. в місяць) згідно
розцінок / тарифів
державної СО

12

Придбання офісної техніки та програмного
забезпечення, меблів, інвентарю (по мірі
потреби)
Оплата за монтаж та налаштування
комп'ютерної мережі (одноразово)

До 40000 грн.

13

Затвердж.
сума

До 1000 грн.

8

14

Ремонт та обслуговування офісної техніки
та програмного забезпечення (в т.ч. витратні
матеріали для оргтехніки) (по мірі потреби)

До 4000 грн. на рік

15

Придбання канцелярських товарів та
витратних матеріалів на утримання офісу
(по мірі потреби)
Витрати на відрядження (в т.ч. добові в сумі
150 грн. за добу) (по мірі потреби)

10000 грн. на рік

Поштові витрати (в т.ч. кур'єрська доставка)
(по мірі потреби)
Поліграфічні послуги (в т.ч. виготовлення
свідоцтв, посвідчень, ордерних книжок,
бланків тощо) (по мірі потреби)

По фактично понесених
витратах
По фактично понесених
витратах

Передплата періодичних видань та
придбання юридичної літератури (по мірі
потреби)
Послуги ЗМІ (по мірі потреби)
Організація і проведення заходів з питань
підвищення кваліфікації адвокатів (в т.ч.
оренда приміщень, послуги лекторів,
транспортні витрати, поліграфічні послуги,
послуги ЗМІ тощо) (у визначений РАР
термін, але не менше 10 годин
сертифікованих РАУ навчальних заходів)

До 4000 грн. на рік

22

Витрати на проведення урочистостей до
Дня адвокатури або Дня юриста України (в
т.ч. оренда приміщень, концертні та інші
культурно-розважальні послуги, послуги
закладів громадського харчування,
поліграфічні послуги, послуги ЗМІ тощо) (1
раз в рік)

Згідно бюджету заходу,
затвердженого Радою
адвокатів Хмельницької
області в межах
фактично понесених
витрат

23

Фонд оплати праці найманих працівників
або спеціалістів, залучених за ЦПД, та
нарахування ЄСВ: адміністратор бази даних
ЄРАУ; юристконсульт - помічник голови;
бухгалтер (щомісячно / у визначений
законодавством термін)

До 8 мінімальних
заробітних плат в місяць
+ нарахування

24

Фонд виплати винагороди згідно п.6 ст.48,
п.3 ст.49 Закону України "Про адвокатуру
та адвокатську діяльність" та нарахування
ЄСВ (голова Ради адвокатів, заступник
голови Ради адвокатів, секретар Ради
адвокатів Хмельницької області) (за
рішенням Ради адвокатів Хмельницької
області)

До 20 мінімальних
заробітних плат в рік +
нарахування

25

Виплата (гонорар) за керівництво
стажуванням (за рішенням Ради адвокатів
Хмельницької області)

В розмірі, встановленому
Радою адвокатів
Хмельницької області

26

Інші непередбачувані витрати (Резервний
фонд) (по мірі потреби)

До 7758 грн.

16

17
18

19

20
21

4000

1720

10000

7324

30000

16071

6000

3029

10000

14762

4000
4000

0
4932

40000

17725

20000

0

159911

132705

33315

0

В розмірах та порядку,
встановленому чинним
законодавством

До 5000 грн. на рік
Згідно бюджету заходу,
затвердженого Радою
адвокатів Хмельницької
області в межах
фактично понесених
витрат

37735
7758

1200

9

Разом:

1667793

1422987

Висновок по розділу 2: Відхилень даних перевірки щодо видатків Ради адвокатів
Хмельницької області від даних бухгалтерського обліку не виявлено. Фактичні витрати
коштів в знаходяться в межах розміру, затвердженого кошторисом.

АНАЛІЗ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
1. Необоротні активи
Станом на 31.10.2014р. обліковуються основні засоби первісною вартістю на загальну суму
994653,81 грн. (таб. 1)
Таблиця 1
Об'єкт основних засобів
Офісне приміщення
Тумба з умивальником Економ
Жалюзі вертикальні
Стіл
Шафа
Охоронне обладнання
Кондиціонер Honda
Разом:

Дата
оприбуткування
31.03.2014р.
24.04.2014р.
25.04.2014р.
30.04.2014р.
30.04.2014р.
06.06.2014р.
05.08.2014р.

Первісна
вартість
953360,81
2526,00
11690,00
2728,00
9602,00
4382,00
10365,00
994653,81

Станом на 31.10.2014р. обліковуються малоцінні необоротні матеріальні активи первісною
вартістю на загальну суму 4890,99 грн. (таб. 2)
Таблиця 2
Об'ект МНМА

Дата
оприбуткування

Підкладка для писання Esselte

Первісна
вартість

30.04.2014р.

Водонагрівач Ariston

24.04.2014

221,99
1320,00

дзеркало

24.04.2014

455,05

Печатка, штамп

26.12.2013

650,00

Стопор хром

24.04.2014

151,95

Фільтр мережевий Ma_tro

11.06.2014

49,00

Фільтр-подовжувач 5 роз.

11.06.2014

46,90

Тумба
Табличка офісна

30.04.2014р.
08.05.2014р.
Разом:

1512,00
484,10
4890,99

Станом на 31.10.2014р. обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю на суму
349,40 грн. (таб. 3)

Таблиця 3
Об'ект нематеріальних активів
Інтернет-сайт
Разом:

Дата
оприбуткування
24.12.2013р.

Первісна
вартість
349,40
349,40
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2. Кошти, розрахунки та інші активи
Станом на 31.10.2014р. обліковуються грошові кошти на рахунках в банку загальним
обсягом 135031,89 грн. (таб. 4)

Таблиця 4
Вид рахунку

Поточний 1
Поточний 2
Депозитний 1
Депозитний 2
Разом:

Сума, грн.
За даними
За даними
суб'єкта
перевірки
перевірки
2635,12
12396,77
100000,00
20000,00

2635,12
12396,77
100000,00
20000,00

135031,89

135031,89

Залишки грошових коштів на кінець терміну перевірки (31.10.2014р.) підтверджені довідками з
поточних та депозитних рахунків ПАТКБ «ПриватБанк». Співставленням оборотів і сальдо за даними
бухгалтерського обліку Ради адвокатів та даними виписок з рахунків банку розбіжностей не
встановлено. Також загальний залишок грошових коштів на всіх рахунках Ради адвокатів
Хмельницької області (135032грн.) дорівнює різниці показників фактичних надходжень (розділ
Доходи, таб. 1) та видатків (розділ Витрати, таб. 4): 1558019 – 1422987 = 135032 грн.
Станом на 31.10.2014р. обліковується різна дебіторська заборгованість загальним обсягом
6001,50 грн. (таб. 5)

Таблиця 5
Контрагент
ДП "Поліграфічний комбінат
"Зоря"
Хмельницький університет
управління і права

За що

Сума

За виготовлення свідоцтв
3001,50
За надання приміщення для проведення зборів та конференції
адвокатів
Разом:

3000,00
6001,5

3. Поточні зобов’язання
Станом на 31.10.2014р. обліковується позика в національній валюті у розмірі
120000,00 грн. (позикодавець – КДКА Хмельницької обл.).
Висновок: Відхилень даних перевірки щодо активів та зобов’язань Ради адвокатів
Хмельницької області від даних бухгалтерського обліку не виявлено.

АНАЛІЗ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
та виплат (гонорару) за керівництво стажуванням
1. Оплата праці
Дані щодо фонду оплати праці за період, що перевірявся (з 19.12.2013р. по 31.10.2014р.),
помісячно – наведені в таблиці (таб. 1):
Таблиця 1
Нарахована з/п
ЄСВ 36,76%
Всього:

01
9519
3499
13018

02
9519
3499
13018

03
9519
3499
13018

04
9519
3499
13018

05
9621
3537
13158

06
9746
3583
13329

07
9892
3636
13528

08
9885
3634
13519

09
9896
3638
13534

10
9918
3646
13564

Разом:
97034
35670
132704

2. Виплати (гонорар) за керівництво стажуванням
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Дані щодо виплат (гонорару) за керівництво стажуванням (стаття видатків 25) за
період, що перевірявся, помісячно – наведені в порівняльній таблиці (таб. 2):
Таблиця 2
Винагорода
ЄСВ 36,76%
Всього:

01
0
0
0

02
0
0
0

03
0
0
0

04
0
0
0

05
2436
845
3281

06
0
0
0

07
10962
3804
14766

08
2436
845
3281

09
8526
2959
11485

10
3654
1268
4922

Разом:
28014
9721
37735

Висновок: Відхилень даних перевірки щодо фонду оплати праці та виплат (гонорару) за
керівництво стажуванням Ради адвокатів від даних бухгалтерського обліку не виявлено.
Фактичні витрати Ради адвокатів Хмельницької області на оплату праці та виплати (гонорар)
за керівництво стажуванням знаходяться в межах, затверджених кошторисом.

Голова РК адвокатів Хмельницької області
Лебідь Олександра Павлівна

(підпис)

Члени РК Хмельницької області
П.І.Б.
5. Дем’янов Ігор Юрійович

Підписи
(підпис)

6. Кізаєва Оксана Миколаївна

(підпис)

7. Костенко Костянтин Володимирович

(підпис)

8. Сівак Тетяна Олександрівна

(підпис)
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РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
29000, м. Хмельницький, вул. Театральна,24, кв.12, тел./факс (0382)652577, е-пошта: lebedax@gmail.com

РЕКОМЕНДАЦІЇ
За результатами перевірки ревізійною комісією адвокатів Хмельницької області
Ради адвокатів Хмельницької області
10 листопада 2014р.

м. Хмельницький

Ревізійна комісія адвокатів Хмельницької області за результатами перевірки Ради адвокатів
Хмельницької області
рекомендує:
узгодити облікову політику з вимогами “Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків” затвердженої
наказом міністерства фінансів України N 69 від 11.08.1994 р., провести інвентаризацію в грудні 2014р. перед
складанням річного фінансового звіту.
В цілому за результатами перевірки ревізійною комісією адвокатів Хмельницької області Ради адвокатів
Хмельницької області затверджено позитивні висновки перевірки.

Голова РК адвокатів Хмельницької області
Лебідь Олександра Павлівна

(підпис)

Члени РК Хмельницької області
П.І.Б.
9. Дем’янов Ігор Юрійович

Підписи
(підпис)

10. Кізаєва Оксана Миколаївна

(підпис)

11. Костенко Костянтин Володимирович

(підпис)

12. Сівак Тетяна Олександрівна

(підпис)
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Затверджено Конференцією
адвокатів Хмельницької області
15 листопада 2014 року
ВИСНОВОК №2
перевірки фінансово-господарської діяльності
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області
за період з 20.09.2013 року по 31.10.2014 року.
10 листопада 2014р.

м.Хмельницький

Перевірка фінансово-господарської діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури Хмельницької області діючої каденції за період з 20.09.2013 року по 31.10.2014 року
проводилась на підставі рішень ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області – протокол №7
від 27 червня 2014 року, протокол №10 від 30 вересня 2014року; протокол №11 від 31.10.2014р.
Ідентифікаційний код КДКА Хмельницької області: 25835007
Місцезнаходження КДКА Хмельницької області: 29000 м. Хмельницький, вул.
Зарічанська, 5/3.
В користуванні КДКА Хмельницької області на умовах оренди перебуває нежитлове
офісне приміщення площею 25,0 м.кв. (у платному одноособовому користуванні) та 108,5 м.кв. (у
платному спільному користуванні з Радою адвокатів Хмельницької області) за адресою: м.
Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, офіс 801 на підставі договору оренди від 13 лютого 2014р.
Керівники, які були відповідальні за
Хмельницької області, за період, що перевірявся:
Голова КДКА Прядун Володимир Борисович
Бухгалтер
Дрозюк Ірина Аркадіївна

фінансово-господарську

діяльність

КДКА

23.11.2013 року на конференції адвокатів Хмельницької області був затверджений кошторис
КДКА Хмельницької області на період з 24.11.2013р. по 31.12.2014р.
В КДКА Хмельницької області згідно наявної інформації були наявні наступні діючі
банківські рахунки:
Поточний рахунок №26007010925283 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 (відкритий згідно
договору від 13.05.2013р.)
Поточний рахунок №26005135494001 в ПАТ «Імексбанк» (відкритий згідно договору від
09.07.2013р.)
Поточний рахунок №26007091169001 в ПАТ “Банк Національний Кредит” (відкритий згідно
договору від 19.12.2013р.)
та депозитний рахунок в ПАТ “Банк Національний Кредит”
Метою здійснення перевірки було надання висновків щодо дотримання Положення про ревізійну
комісію адвокатів регіону та ст. 51 ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та вимог
законодавства України про ведення фінансово-господарської діяльності за період з 20.09.2013р. по
31.10.2014р.

-

Уповноважені члени РКА Хмельницької області для проведення виїзної стадії перевірки:
Сівак Тетяна Олександрівна (свідоцтво №304, видано КДКА Хмельницької області 29.04.2003р.)
Костенко Костянтин Володимирович (свідоцтво №331, видано КДКА Хмельницької області
11.05.2004р.)
суб’єкт перевірки:
дата та документ, яким призначено перевірку та
затверджено її план:

дата початку та закінчення виїзної фази перевірки
чи підтверджено достовірність даних, що містяться у

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
Хмельницької області
протокол №7 від 27 червня 2014 року, протокол №10
від 30 вересня 2014року; протокол №11 від 31
жовтня 2014р.
11.09.2014р.- 26.09.2014р., 03.11.2014р – 07.11.2014р.
так

звітах та інших фінансових документах суб’єкта
перевірки:
чи встановлено в ході перевірки факти порушення
порядку ведення бухгалтерського обліку та надання
фінансової звітності:
чи
виявлено
порушення
вимог
чинного
законодавства, установчих документів, рішень
конференції адвокатів регіону

чи виявлено порушення вимог внутрішніх
документів, положень та інструкцій суб’єкта
перевірки:
чи наявні всі первинні документи бухгалтерського
обліку щодо предмету перевірки
перелік
дій суб’єкта перевірки, які потрібно
виправити

перелік додатків до
затвердження РК:
-аналіз доходів
-аналіз основних засобів,
-аналіз коштів,
-аналіз заборгованості,
-аналіз витрат,
-договори

висновку

на

ні

Виявлено порушення рішення конференції адвокатів
Хмельницької області від 23.11.2013р., кошторису
КДКА на 2013-2014р.р., Рішення РАУ №8 від
28.02.2014р.
так
так
-Вжити заходів до повного виконання вимог по п.3
висновків РК Хмельницької області затверджених
рішенням конференції адвокатів Хмельницької
області 23.11.2014р.;
- внести зміни до кошторису КДКА на період
24.11.2013р. – 31.12.2014р.р. в частині придбання
основних засобів у вигляді ремонту орендованого
приміщення в сумі 207307,72 грн.; 120000грн.
поворотної позики РАХО
- виконувати вимоги рішень РАУ щодо порядку та
строків сплати 10% відрахувань до ВКДКА

момент

Документи
Перелік документів та інформації щодо предмету перевірки
№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Назва документа
Установчі документи
Положення про КДК
Виписка з ЄДР юр. осіб
Витяг з ЄДР юр. осіб
Довідка з Держ. служби статистики України (ЄДРПОУ)
Рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ і організацій (з
ДПІ)
Протокол конференції адвокатів регіону від 23.11.2014р. згідно якого
затверджено:
Кошторис
Первинні документи бухгалтерського обліку:
Виписки по поточним рахункам за вересень 2013р. – жовтень 2014р.
Оборотно-сальдові відомості по рах.311 за вересень 2013р. – жовтень 2014р.
Баланс станом на 31.10.2014р.
Інші
Наказ про облікову політику
Наказ про надання права підпису фінансових та інших документів
Наказ про покладення обов’язків касира, створення комісії по списанню
ТМЦ
Штатний розпис
Договір про матеріальну відповідальність касира
Звіт про виконання кошторису КДКА за період з 24.11.2013-31.10.2014р.

Надані
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так

Документи надані в оригіналах, РК адвокатів Хмельницької області передані електроні копії, які
зберігаються у РК.
23.11.2013 року із затвердженням кошторису КДКА Хмельницької області на 2013 – 2014 р.р.,
висновку №1 РК адвокатів Хмельницької області, КДКА Хмельницької області було розпочато
ведення бухгалтерського обліку та прийнято облікову політику на вказаний період.
З 23.11.2013 року зберігання документів здійснюється відповідно до наказу Головного архівного
управління при КМУ від 20.07.1998р. №41 “Про затвердження переліку типових документів”.
Перевірка відбувалась в приміщенні, яке КДКА Хмельницької області орендує, згідно договору
користування частиною офісного приміщення від 13 лютого 2014 р. В цьому приміщенні КДКА
Хмельницької області проводить свою основну діяльність, згідно з “Положенням про КДКА
Хмельницької області”.
Всього у КДКА Хмельницької області наявно коштів згідно довідки ПАТ «Імексбанк» станом на
20.09.2013р. (на початок періоду, що перевірявся) – 983974,27грн.
Станом на 24.11.2013р. (після проведення конференції 23.11.2013р.) у КДКА наявні
кошти в сумі 1006071,50 грн., з них:
- на поточному рахунку в ПАТ “Укрсоцбанк” – 100 грн
- на поточному рахунку в АТ “Імексбанк” – 53526,06 грн.
- на картковому рахунку ПАТ “Укрсоцбанк” – 158,01 грн.
- на депозитному рахунку в ПАТ “Імексбанк” (закритий в січні 2014р.) - 952287,43 грн.
За період з 24.11.2013 р по 31.10.2014р. загальні надходження КДКА Хмельницької
області складають 151307,38 грн. (пасивні доходи і плата за іспити)
Залишок коштів на рахунках станом на 31.10.2014р. (закінчення періоду, який перевірявся)
становить – 120039,95 грн., в тому числі:
- на поточному рахунку в АТ “Імексбанк” – 708,18 грн.,
- на поточному рахунку в ПАТ “Банк національний кредит”- 1033,76 грн.
- на поточному рахунку в ПАТ “Укрсоцбанк” – 100 грн.
- на депозитному рахунку в ПАТ “Банк національний кредит”- 118040,00 грн.
- на картковому рахунку ПАТ “Укрсоцбанк” – 158,01 грн.
Аналіз видатків наведений в довідці до даного висновку.
28.01.2014р. КДКА Хмельницької області було перераховано ВКДКА України 3810,30 грн.
28.02.2014р. КДКА Хмельницької області було перераховано ВКДКА України 2002,10 грн., всього
5812,40 грн., заборгованості за 2013 рік.
Кредиторська заборгованість КДКА Хмельницької області перед ВКДКА України станом на
31.10.2014 року відсутня.
Придбання основних засобів на суму 207307,72 грн. (ремонт офісного приміщення) та
120000 грн. (поворотна позика РАХО) не враховано в кошторисі КДКА затвердженому
конференцією адвокатів Хмельницької області 23.11.2014р.
В КДКА Хмельницької області відповідно до ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про оплату праці,
заробітна плата виплачується працівникам регулярно, два рази на місяць через проміжок часу, що
не перевищує 16 календарних днів. Індексація заробітної плати відповідно до Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення» № 1282-XII від 03.07.1991 р. та Порядку
проведення індексації грошових доходів населення, який затверджений Постановою КМУ №1078
від 17.07.2003 р. (далі Порядок № 1078).
Касові документи, оформлені з дотримання вимог Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 15.12.2004р. № 637 із змінами і доповненнями, уся готівка, що надходить до каси,
своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковується.
Згідно наказу про облікову політику від 02 грудня 2013р., інвентаризація проводиться в
період з 01.12.2014р. по 15.12.2014 р. перед складанням річного фінансового звіту. В зв’язку з
тим, що перевірка проводиться до визначеного періоду, результати інвентаризації будуть
викладені у наступному висновку за результатами перевірки за 2014-2015р.р.
Відрахування 10 % коштів, що надходять як плата за складання кваліфікаційного іспиту до
КДКА відбувається на підставі Положення про встановлення розміру та порядку сплати щорічних
внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування затвердженого

Рішенням РАУ №24 від 17.12.2012р., але без врахування вимог Рішення РАУ №8 від 28.02.2014р.
“Про деякі питання обліку розрахунків між органами адвокатського самоврядування. ”
Звітність, в тому числі податкова, подавалась вчасно, в прядку передбаченому чинним
законодавством.
Під час перевірки були присутні.
1. Голова КДКА – В.Б. Прядун
2. Помічник голови КДКА – В. Оніщук
3. Бухгалтер - І.А.Дрозюк
З результатами перевірки ознайомлені:
1. Голова КДКА – В.Б. Прядун
2. Помічник голови КДКА – В. Оніщук
3. Бухгалтер - І.А. Дрозюк
Голова РК адвокатів Хмельницької області
Лебідь Олександра Павлівна
Підписи членів РК адвокатів Хмельницької області:
П.І.Б.
1. Дем’янов Ігор Юрійович

(підпис)

Підписи
(підпис)

2. Кізаєва Оксана Миколаївна
(підпис)
3. Костенко Костянтин Володимирович
(підпис)
4. Сівак Тетяна Олександрівна
(підпис)

ДОВІДКА
до Висновку за результатами перевірки ревізійною комісією адвокатів Хмельницької
області фінансово-господарської діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури Хмельницької області
10 листопада 2014року

м. Хмельницький

1. ДОХОДИ
Дані, які відображені у первинних документах за період, що перевірявся, і дані, встановлені
перевіркою, відображені в порівняльній таблиці:
2013 рік.
Доход

Основна діяльність
За даними суб’єкта
За даними перевірки
перевірки

Оплата за іспити
Всього за 2013 р.

58784 грн.
58784 грн.

58784 грн.
58784 грн.

Неосновна діяльність (пасивні доходи)
За даними суб’єкта
За даними перевірки
перевірки
67306,68 грн.
67306,68 грн.

67306,68 грн.
67306,68 грн.

*В таблицях наведенні данні починаючи з 01.01.2013р. Неосновна діяльність являє собою пасивні
доходи від коштів, що перебували на дипозитних рахунках у вказаний період.
2014 рік.
Доход

Основна діяльність
За даними суб’єкта
За даними перевірки
перевірки

Оплата за іспити (на
31.10.2014р.)
Всього за 2014 р.

62130 грн.
62130 грн.

Неосновна діяльність (пасивні доходи)
За даними суб’єкта
За даними перевірки
перевірки

62130 грн.

49219,13 грн.

49219,13 грн.

62130 грн.

49219,13 грн.

49219,13грн.

2013рік
Період
(місяць)

Оплата за іспити
(надходження по банку)
За даними
суб’єкта
перевірки

01.01.2013 21.01.2013р.
01.02.2013 –
28.02.2013р.
01.03.2013р.31.03.2013р.
01.04.2013
30.04.2013р.
01.05.2013 –
31.05.2013р.
01.06.201330.06.2013р.
01.07.2013 –
31.07.2013р.
01.08.201331.08.2013р.
01.09.201330.09.2013р.
01.10.2013 –
31.10.2013р.

10%
надход.

За даними
перевірки

від

Перерахування до ВКДКА
України
За
даними
суб’єкта
перевірки

За
даними
перевірки

Розбіжності

20000 грн.

20000 грн.

2000 грн.

0 грн

0 грн.

2000 грн

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

2000 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

2000 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

2000 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

2000грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

2000 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

2000 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

2000 грн.

6963 грн.

6963 грн.

696,30 грн.

0 грн.

0 грн.

2696,30 грн

3441 грн.

3441 грн.

344,10 грн.

0 грн.

0 грн.

3040,40 грн

01.11.201330.11.2013р.
01.12.201331.12.2013р.
Всього:

13764 грн.

1376,40 грн

1376,40 грн

0 грн.

0грн.

4416,80 грн

14616 грн.
58784 грн.

14616 грн.
58784 грн.

1461,60 грн
5878,40 грн

0 грн.
0 грн.

0 грн.
0 грн.

5878,40 грн
5878.40 грн

28.01.2014р. КДКА Хмельницької області було перераховано ВКДКА України 3810,30 грн.
28.02.2014р. КДКА Хмельницької області було перераховано ВКДКА України 2002,10 грн.
заборгованості за 2013 рік.
2014 рік
Період
(місяць)

01.01.201431.01.2014р.
01.02.201428.02.2014р.
-

01.03.201431.03.2014р.
01.04.201430.04.2014р.
01.05.201431.05.2014р
01.06.201430.06.2014р
01.07.201430.07.2014р
01.08.201431.08.2014р
01.09.201431.09.2014р.
01.10.201431.10.2014р
Всього:

Оплата за іспити
(надходження по банку)
За
даними За
даними
суб’єкта
перевірки
перевірки

10%
надход.

3654 грн.

3654 грн.

10962 грн.(з
них
повернуто)
3654 грн. = 7308
грн.

від

Перерахування до ВКДКА
України
За
даними За
даними
суб’єкта
перевірки
перевірки

Розбіжності

365,40 грн.

0 грн.

0 грн.

365,40 грн.

109623654=7308

730,80 грн.

0 грн.

0 грн.

1096,20 грн

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

1096,20 грн

3654 грн.

3654 грн.

365,40грн.

0 грн.

0 грн.

1461,40 грн

0грн.

0 грн.

0 грн.

1461,60 грн
(08.05.2014р.)

1461,60 грн
(08.05.2014р.)

0 грн.

7308 грн.

7308 грн.

730,80 грн.

730,80 грн.

730,80 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

14616 грн.

14616 грн.

1461,60грн

1096,20грн

1096,20грн

356,40 грн.

14616 грн.

14616 грн.

1461,60грн

1461,60грн

1461,60грн

356,40 грн

10974 грн

10974 грн

1097,40 грн

1462,80грн

1462,80 грн.

0 грн.

62130 грн

62130 грн

6213 грн.

6213 грн

6213 грн.

0 грн.

Кредиторська заборгованість КДКА Хмельницької області перед ВКДКА України станом на
31.10.2014 року відсутня.
Відрахування 10 % коштів, що надходять як плата за складання кваліфікаційного іспиту до КДКА
відбувається на підставі Положення про встановлення розміру та порядку сплати щорічних
внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування затвердженого
Рішенням РАУ №24 від 17.12.2012р.
При цьому п. 2 Рішення РАУ №8 від 28.02.2014р Про деякі питання обліку розрахунків між
органами адвокатського самоврядування встановлено, що головам КДКА областей забезпечити
наявність окремого поточного рахунку для сплати за складання кваліфікаційного іспиту із
режимом договірного списання коштів у розмірі 10% від надходжень на поточний рахунок Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України на наступний операційний банківський
день.
Інші доходи від неосновної діяльності (пасивні доходи – фінансові операції по договору
банківського вкладу)
Період(міс./рік)
січень 2013
лютий 2013

Сума (грн.)
0
0

Період
січень 2014
лютий 2014

Сума (грн.)
26758,54
4907,46

березень 2013
квітень 2013
травень 2013
червень 2013
липень 2013
серпень 2013
вересень 2013
жовтень 2013
листопад 2013
грудень 2013
Всього:

0
0
0
0
0
6464,38
16026,61
20508,29
9288,15
15019,25
67306,68

березень 2014
квітень 2014
травень 2014
червень 2014
липень 2014
серпень 2014
вересень 2014
жовтень 2014

4290,50
3846,66
1304,84
1764,83
1813,67
1560,10
1398,60
1573,93

Всього:

49219,13 грн.

Аналізуючи банківські виписки за період з 01.01.2013р. по 31.10.2014р. доходи КДКА
Хмельницької області складаються з надходжень за іспити. При цьому до серпня 2013 року
доходи складаються виключно з надходжень за іспити і складають за 2013р. всього 58784 грн., а
станом на 31.10. 2014р. (за 2014р.) - 62130 грн.
З серпня 2013 р. доходи складаються також і із доходів від неосновної діяльності (пасивні
доходи), і складають за 2013р. - 67306,68 грн., станом на 31.10.2014 р. пасивні доходи КДКА
Хмельницької області складають 49219,13 грн.
2. АНАЛІЗ БАЛАНСУ.
Основні засоби.
На балансі станом на 31.12.2013р. за 2013 р. обліковуються основні засоби за первинною вартістю
на суму 4980 грн. (ноутбук ASUS X75VC-TY023D 38), згідно оборотно-сальдової відомості по
рахунку: 104 необоротні активи за 2013р.
На балансі станом на 31.10.2014р. обліковуються основні засоби за первинною вартістю згідно
оборотно-сальдової відомості по рахунку: 10 місця зберігання, необоротні активи за період
01.01.2014р. – 31.08.2014р.в сумі 228997,72 грн.( ноутбук ASUS X75VC-TY023D 38 (4980 грн.)+
HONDA HD-18HR/JA42 (10365,00 грн.)+ ремонт офісного приміщення (207307,72 грн.) + сейф
ШК-143 (3145,00 грн.) + принтер МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 (3200 грн.)
На балансі станом на 31.10.2014р. обліковуються нематеріальні активи на суму 4061,00 грн. (ПЗ
MS Windows7 39 (731 грн.)+ программа 1С “Предприятие”40 (3330 грн.) згідно оборотносальдової відомості по рахунку: 12 необоротні активи за 2014р.
Придбання основних засобів на суму 207307,72 грн. (ремонт офісного приміщення) не
враховано в кошторисі КДКА затвердженому конференцією адвокатів Хмельницької області
23.11.2014р.
На балансі також обліковуються малозначні необоротні матеріальні активи згідно оборотносальдових відомостей по рахунку 112 необоротні активи за 2013р. та рахунку:11 місця зберігання;
необоротні активи за 01.01.2014р. – 31.08.2014р., станом на 31.10.2014р. на загальну суму 48131,00
грн., а саме згідно наступного переліку.

3. Дебіторська та кредиторська заборгованість.
Станом на 31.10.2014р. перед КДКА Хмельницької області рахується дебіторська заборгованість
в сумі 320882,12 грн. А саме:
200000 грн. (контрагент ТДВ “Промбуд-1”);
120000 грн. (контрагент РА Хмельницької області);
35,92 грн. (контрагент КП “Спецкомунтранс”);
846,20 грн. (контрагент УДПП “Укрпошта”).
120000 грн. поворотної позики РА хмельницької області не включено КДКА до витрат
кошторису затвердженомк 23.11.2013 року.
Примітка* сума 1187,38 грн. помилково перерахована Твердуном М.М. КДКА 14.02.2014р.
КДКА Хмельницької області перерахована РА Хмельницької області (адвокатський внесок по
заяві Твердуна М.М.).
Кредиторська заборгованість КДКА Хмельницької області станом на 31.10.2014р. відсутня.
Згідно наказу про облікову політику від 02 грудня 2013р., інвентаризація проводиться в
період з 01.12.2014р. по 15.12.2014 р. перед складанням річного фінансового звіту. В зв’язку з
тим, що перевірка проводиться до визначеного періоду, результати інвентаризації будуть
викладені у наступному висновку за результатами перевірки за 2014-2015р.р.
4.КОШТИ
2013 р.
З 20 по 31 грудня 2014 р. було отримано в ПАТ “Банк Національний Кредит” кошти по чекам
ЛЗ№3184601 на суму 2562 грн. (на виплату заробітної плати (аванс) працівникам КДКА) ;
ЛЗ№3184602 на суму 10276,32 грн. (поштові витрати та витрати на відрядження за 2013р. по
авансовим звітам); ЛЗ№3184602 на суму 12850,80 грн. (заробітна плата за другу половину грудня
2013р. та одноразова річна винагорода членам дисциплінарної палати та голові КДКА).

2014р.
За період з 01.01.2014р по 31.10.2014р було отримано в ПАТ “Банк Національний Кредит” кошти
по чекам з ЛЗ№318604 по ЛЗ№3184625 (крім ЛЗ№3184612 - зіпсований) в сумі 63493,98 грн., з
них на виплату заробітної плати в - 54365,18 грн.; на господарські витрати (поштові витрати,
відрядження, придбання конвертів) – 7028,80 грн.; матеріальна допомога працівникам КДКА –
2100 грн.
Аналіз статей витрат за період з 20.09.2013 р по 31.10.2014р.
Стаття витрат
2013р.
амортизація малозначних необоротних мат. активів
винагорода членам дисциплінарної палати
витрати по утриманню приміщення
експлуатаційні витрати
зарплата працівникам (ФОП + 36,76% нарахування ЄСВ)
відрядження утримання адмінапарату
консулат.,інформац. та ін..послуги
опалення приміщення
послуги державної реєстраційної служби
почтові витрати
телекомунікаційні послуги
послуги банків
Всього за 2013р.
2014р.
амортизація основних засобів
амортизація малозначних необоротніх матер. активів
амортизація нематеріальних активів
витрати по утриманню приміщення
відшкодування вартості послуг інтернет (РАХО)
відшкодування послуг охорони (РАХО)
експлуатаційні витрати
електронний цифровий підпис
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування
(разовий внесок РАХО)
забезпечення діяльності ВКДКА
заправка картриджа
заробітна плата працівникам (ФОП + 36,76% нарахування
ЄСВ)
канцелярські витрати
відрядження і утримання апарату
консульт., інформац. та ін. послуги
матеріальна допомога
нотаріальні послуги
опалення приміщення
оренда офісного приміщення
послуги державної реєстраційної служби
почтові витрати
реєстрація документу та трансфер сайту
реєстрація змін в установчих документах
ремонт основних засобів
утримання загальногосподарських ОЗ, НМА та ін.
списання бланків
судовий збір
телекомунікаційні послуги
послуги банків
Всього за 2014р.:
Всього:

Сума (грн.)
3703
12180
1117,15
126,16
8236,69 (6022,73 + 2213,96)
1111,84
1840
2791,15
78,20
228,70
211,96
420,43
32045,28
6570,56
378
1695
3007,30
325
549,41
417,91
240
500000
12091,40
45
95025,43 (69483,35 + 25542,08)
2283,20
3491,84
1000
2100
450
8345,34
1
51
3467,10
300
102
3730
70
39,90
1252
838,83
1534,55
649401,77
681447,05

В КДКА Хмельницької області відповідно до ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про оплату праці,
заробітна плата виплачується працівникам регулярно, два рази на місяць через проміжок часу, що
не перевищує 16 календарних днів. Індексація заробітної плати відповідно до Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення» № 1282-XII від 03.07.1991 р. та Порядку
проведення індексації грошових доходів населення, який затверджений Постановою КМУ №1078
від 17.07.2003 р. (далі Порядок № 1078).

Касові документи, оформлені з дотримання вимог Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні. Згідно п.2.6 ст.2 Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 15.12.2004р. № 637 із змінами і доповненнями, уся готівка, що надходить до каси,
своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковується.
Таким чином, залишки грошових коштів на кінець терміну перевірки підтвердженні виписками
банку, і відповідають залишкам по бухгалтерському обліку. Співставленням оборотів і сальдо за
банківськими виписками по рахункам розходжень не встановлено. Грошові кошти
використовувались за призначенням і в обсягах встановлених кошторисом. Залишок коштів на
рахунках на 31.10.2014р. становить – 120039,95 грн., в тому числі:
- на поточному рахунку в АТ “Імексбанк” – 708,18 грн.,
- на поточному рахунку в ПАТ “Банк національний кредит”- 1033,76 грн.
- на поточному рахунку в ПАТ “Укрсоцбанк” – 100 грн.
- на депозитному рахунку в ПАТ “Банк національний кредит”- 118040,00 грн.
- на картковому рахунку ПАТ “Укрсоцбанк” – 158,01 грн.
5.ДОГОВОРИ
Статті витрат, придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів, малоцінних
необоротних матеріальних активів, здійсненні на підставі договорів в межах затвердженого
кошторису за виключенням видатків на придбання основних засобів у вигляді ремонту
орендованого приміщення та поворотної позики РА Хмельницької області, які не передбачені
кошторисом.

Голова РК адвокатів Хмельницької області
Лебідь Олександра Павлівна

(підпис)

Члени РК Хмельницької області
П.І.Б.
5. Дем’янов Ігор Юрійович

Підписи
(підпис)

6. Кізаєва Оксана Миколаївна

(підпис)

7. Костенко Костянтин Володимирович

(підпис)

8. Сівак Тетяна Олександрівна

(підпис)

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
29000, м. Хмельницький, вул. Театральна,24, кв.12, тел./факс (0382)652577, е-пошта: lebedax@gmail.com

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ
За результатами перевірки ревізійною комісією адвокатів Хмельницької області
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Хмельницької області
10 листопада 2014р.

-

-

м. Хмельницький

Ревізійна комісія адвокатів Хмельницької області за результатами перевірки кваліфікаційнодисциплінарної комісії Хмельницької області
рекомендує:
Внести до кошторису КДКА Хмельницької області на період з 24.11.2013р. по 31.12.2014р.
доповнення, врахувавши придбання основних засобів на суму 207307,72 грн. (ремонт офісного
приміщення) та поворотну позику РК Хмельницької області в сумі 120000 грн.;
Дотримуватись порядку передбаченому п. 2 Рішення РАУ №8 від 28.02.2014р “Про деякі питання
обліку розрахунків між органами адвокатського самоврядування”, яким встановлено, що головам
КДКА областей необхідно забезпечити наявність окремого поточного рахунку для сплати за
складання кваліфікаційного іспиту із режимом договірного списання коштів у розмірі 10% від
надходжень на поточний рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
України на наступний операційний банківський день.
вимагає:
Виконати в повному обсязі вимоги п.3 висновків РК Хмельницької області №1 затвердженого
Конференцією адвокатів Хмельницької області 23.11.2013р. щодо вжиття заходів для повернення
коштів (нормативно та документально не підтверджених видатків (витрачання коштів) КДКА
Хмельницької області на суму 507951грн. за період з 13.10.2012 року по 19.09.2013 року) КДКА
Хмельницької області; у випадку неповернення коштів добровільно, вирішити питання
повернення коштів згідно вимог чинного законодавства, в судовому порядку, а також вжиття
заходів для належного оформлення поворотних фінансових допомог та операцій з видачі коштів у
т.ч. під авансові звіти чи для відшкодування фактично понесених витрат.
Голова РК адвокатів Хмельницької області
Лебідь Олександра Павлівна

(підпис)

Члени РК Хмельницької області
П.І.Б.
9. Дем’янов Ігор Юрійович

Підписи
(підпис)

10. Кізаєва Оксана Миколаївна

(підпис)

11. Костенко Костянтин Володимирович

(підпис)

12. Сівак Тетяна Олександрівна

(підпис)

