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за результатами державного фінансового аудиту
діяльності Комунального підприємства «Дитячий заклад
санаторного типу «Таврія» Херсонської обласної ради за
період з 01.01.2014року по 01.04.2017року.

м. Херсон
2017 рік

У звіті представлено результати державного фінансового аудиту
діяльності Комунального підприємства «Дитячий заклад санаторного типу
«Таврія» Херсонської обласної ради (далі — КП ДЗСТ «Таврія», Підприємство)
за період з 01.01.2014 по 01.04.2017.
Юридична та фактична адреса Підприємства: 75700 м. Скадовськ,
Херсонська обл. вул. Колгоспна 7.
Дослідження проведено відповідно до п.3.4.2.1 Плану заходів державного
фінансового контролю управління Південного офісу Держаудитслужби в
Херсонській області на II квартал 2017 року, постанови Кабінету Міністрів
України «Питання проведення Державною аудиторською службою, її
міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту
діяльності суб'єктів господарювання» від 25.03.2006 №361 [12], Методики
проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними
органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 728 [20]
та Програми аудиту.
Мета аудиту: оцінка законного, ефективного та результативного
використання ресурсів, стану фінансової та господарської діяльності,
ефективності та результативності в діяльності, правильності ведення
бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності КП ДЗСТ «Таврія».
Аудиторське дослідження проведено в термін з 22.06.2017 по 19.09.2017 з
відома директора КП ДЗСТ «Таврія» Чурюканової Олени Вікторівни та
головного бухгалтера Головатенко Олени Сергіївни.
Звіт підготовлено відділом контролю у соціальній галузі та культури
Управління Південного офісу Держаудитслужби України в Херсонській
області.
Матеріали звіту призначені для Комунального підприємства «Дитячий
заклад санаторного типу «Таврія» Херсонської обласної ради та органу
управління - Херсонської обласної ради.
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І. ВСТУП
Оздоровчо-реабілітаційний комплекс санаторного типу "Таврія" створено в
1965 році як База відпочинку на місці підсобного господарства пансіонату.
Нині це комунальне підприємство "Дитячий заклад санаторного типу
"Таврія" Херсонської обласної ради (далі - Підприємство, КП ДЗСТ «Таврія»,
Оздоровчий заклад) - правонаступник підприємства «Дитячий оздоровчо реабілітаційний комплекс санаторного типу «Таврія», яке розташоване на
березі Джарилгацької затоки Чорного моря у мальовничій, екологічно чистій
місцевості. В наявності 9,02 га дендропарку.
Відстань від найближчої залізничної станції до місця відпочинку має
становить 100 кілометрів.
Облаштування території закладу оздоровлення та відпочинку відповідає
Державним санітарним правилам і нормам «Улаштування, утримання і
організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» ДсанПіН 5.5.5.2399, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 26.04.1999 № 23.
Заклад розташований на «першій лінії» берегової зони із обладнаним
власним пляжем з лежаками, грибками, роздягальнями, розрахованим на
перебування дітей. Прохід дітей до пляжу здійснюється по території закладу,
дендропарку.
Глибина акваторії пляжу не перевищує 1,5 м у
зоні купання (у
найглибшому місці).
Пляж віддалений від порту (доку), іншої промислової або технічної зони
1,5 км.
Підприємство обладнане для прийняття, розміщення, оздоровлення та
відпочинку дітей у т.ч. з вадами фізичного розвитку (які не мають
протипоказань для перебування).
Відповідно технічної документації, потужність закладу оздоровлення
складає 388 ліжко місць.

1.1 Інформація про об'єкт аудиту.
Підприємство засноване на комунальній власності і відноситься до
об'єктів спільної власності територіальних громад Херсонської області, є
юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в
установах банків, в разі потреби реєстраційні рахунки у відділеннях
Державного казначейства, діє за принципом повного господарського
розрахунку, має печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом.
Управління КП ДЗСТ «Таврія» здійснюється відповідно до Статуту,
затвердженого рішенням V сесії VI скликання Херсонської обласної ради від
22.03.2011
та
зареєстрованого
державним
реєстратором
Скадовської
райдержадміністрації від 14.04.2011 №14961050009000269 (далі - Статут) /27/,
на основі використання принципів госпрозрахунку та поєднання прав власника
майна і директора КП ДЗ «Таврія».
Очолює комунальне підприємство «Таврія» директор, який призначається
Херсонською обласною радою і приймається на роботу на контрактній основі
[36].
Комунальне підприємство «Дитячий заклад санаторного типу «Таврія»
Херсонської обласної ради (далі - КП ДЗСТ «Таврія», Підприємство) створене з
для ефективного використання його виробничого і економічного потенціалу з
метою вирішення питань оздоровчо - реабілітаційних заходів переважно
спеціалізованих дитячих груп.
Діяльність КП ДЗСТ «Таврія» будується на принципі господарського
розрахунку і частково бюджетного фінансування згідно з даним Статутом та
чинним законодавством України. Статутний фонд КП ДЗ «Таврія» складає
509513,10грн (п'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот тринадцять гривен 10 копійок ).
Збільшення або зменшення Статутного фонду здійснюється за рішенням
засновника.
В своїй діяльності КП ДЗСТ «Таврія» керується Законами України,
актами Президента, Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу
виконавчої влади, до сфери управління якого вона належить, рішеннями
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та
Статутом.
Для досягнення наміченої мети КП ДЗСТ «Таврія» забезпечує рішення
наступних завдань: оздоровлення дітей та учнівської молоді; при наявності
вільних місць - сімейний відпочинок; інша діяльність, яка не суперечить
Статуту і не заборонена чинним законодавством; окремі види діяльності, що
потребують одержання ліцензії та інш.
Цільове завдання підприємства це: медична практика, забезпечення
змістовного дозвілля й відпочинку, зміцнення здоров'я, задоволення інтересів і
духовних запитів дітей та учнівської молоді.
Загальна площа землекористування Підприємства, на час проведення аудиту
становить 92008 кв.м.
В даний час Підприємство має наступні документи:
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- ліцензія Серії АД №063852, видана 19.10.2012 Міністерством охорони
здоров»я України на медичну практику (рішення від 26.07.2012 за №30) [37];
- Свідоцтво про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку Серія 1І-ВТ №00496, видане 08.01.2014 за реєстраційним номером
239, яким визначено, що закладу присвоєно вищу категорію [39].
Основні відомості про

Підприємство:

Повна назва

комунальне підприємство "Дитячий заклад
санаторного
типу
"Таврія"
Херсонської
обласної ради (КГІ ДЗСТ «Таврія»),

Код ЄДРПОУ

21296513

Місцезнаходження адреса

75700. Херсонська обл., Скадовський район,
місто Скадовськ. вул. Колгоспна, будинок 7

Організаційно-правова
господарювання за КОПФГ

форма комунальне п і д п р иєм ство

Перелік засновників (учасників)
юридичної особи, у тому числі
прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник
фізична
особа;
найменування.
м іс цезнаходже11ня
та ідентифікаційний код юридичної
особи, якщо засновник - юридична
особа

Херсонської
обласної
ради
Код
ЄДРПОУ
засновника:
24121079
Адреса засновника: 73000. Херсонська обл.,
місто Херсон. Суворовський район, площа
Свободи.
будинок
1
Розмір внеску до статутного фонду (грн.):
509513.10

Відомості про органи управління
Засновник
юридичної особи
Прізвище, ім'я, по батькові, дата
обрання (призначення) осіб, які
обираються (призначаються) до
органу
управління
юридичної
особи,
уповноважених
представляти юридичну особу у
правовідносинах з третіми особами,
або осіб, які мають право вчиняти
дії від імені юридичної особи без
довіреності,
у
тому
числі
підписувати договори та дані про
наявність
обмежень
щодо
представництва
від
імені
юридичної особи

Чурюканова Олена Вікторівна - керівник з
29.04.2015 (Призначена керівником на З
роки); Чурюканова
Олена
Вікторівна
підписані з 29.04.2015

Дані
органів
статистики
про
основний
вид
економічної Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів
діяльності юридичної особи
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Посадовими
особами
підприємства,
яким
було
надано
право
розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді,
що підлягав аудиту, були:
- з правом першого підпису:
з 01.01.2014 по 08.04.2014- в.о. директора Чурюканов Тамара Олександрівна;
з 09.04.2014 по 22.10.2014 - заступник директора Чурюканова Олена
Вікторівна.
з 23.10.2014 по 28.04.2015 - в. о. директора Чурюканова Олена Вікторівна.
з 29.04.2015 по теперішній час - директор Чурюканова Олена Вікторівна.
- з правом другого підпису:
з 01.01.2014 по 27.08.2017 - головний бухгалтер Головатенко Олена
Сергіївна;
З 28.08.2017 по теперішній час - в.о.головного бухгалтера Білинська Світлана
Миколоївна.
Право укладати договори, контракти та підписувати акти виконаних робіт
у періоді, що підлягав аудиту, мали право:
з 01.01.2014 по 08.04.2014 - в.о. директора Підприємства Чурюканов Тамара
Олександрівна;
з 09.04.2014 по 22.10.2014 - заступник директора Підприємства Чурюканова
Олена Вікторівна.
з 23.10.2014 по 28.04.2015 - в. о. директора Підприємства Чурюканова Олена
Вікторівна.
з 29.04.2015 по теперішній час - директор Підприємства Чурюканова Олена
Вікторівна.
Органом управління - Херсонською обласною радою 29.04.2015 укладено
контракт з керівником комунально підприємства «Дитячий заклад санаторного типу
«Таврія» Херсонської обласнної ради Чурюкановою О.В. [36]
У періоді, що підлягав дослідженню Підприємство
працювало
прибутково, отриманий чистий прибуток склав: в 2014 - 620 тис. грн, в 2015 517 тис. грн та в 2016 році 714 тис. гривень.
Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства за
період аудиту зменшилась із 65 чоловік (станом на 01.01.2014) до 55 чоловік
(станом на 01.04.2017).
У періоді, що підлягав аудиту підприємство бюджетних коштів не
отримувало.
На балансі підприємства станом на 01.04.2017 обліковуються основні
засоби первісною вартістю на суму 2592 тис. гривень. Зношеність основних
засобів становить 54%.
Підставою для проведення аудиту є ст.З Закону України від 26.01.1993
№2939-ХП «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю
в Україні» / 7 / та п.3.4.2.1 Плану заходів державного фінансового контролю
управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області на II
квартал 2017 року, зверненням гр.Сидорук Г.П. від 12.05.2017.
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Ефективність управління Підприємства та аналіз стану фінансовогосподарської діяльності буде здійснено за наступними критеріями:
• достовірність відображення фінансових операцій у бухгалтерського
обліку та фінансовій звітності;
• прийняття доцільних та економічно виправданих управлінських рішень
при виконанні статутних завдань;
• ефективність використання державного майна та коштів, забезпечення
збереження активів;
• дотримання законодавства при проведенні фінансових операцій,
повноти, достовірності відображення їх за даними бухгалтерського обліку та
достовірності формування фінансових результатів Підприємства.
Організаційна

структура

Підприємства

ДИРЕКТОР

Відділ
КАДРІВ

ЗАСТ. ДИРЕКТОРА
ПО

ЗАСТ.
ДИРЕКТОРА
ПО В И Х О В Н І Й
РОБОТІ

гч

ЛІК
АР
СЛУЖЬ

СТАРІ И И
Й ТА
МОЛОД
ШИЙ
МЕДИЧИ
ИИ
ПЕРСОН
АЛ

КЕРУЮЧ

ИЙ
ЇДАЛЬНІ

головний
БУХГАЛТЕР

БУХГА
ЛТЕРІЯ

В період аудиторського дослідження Підприємством надано щорічні
«Акти приймання дитячого оздоровчого табору» (медична документація
Міністерства охорони здоров"я, форма №318/0, затверджена наказом МОЗ
України від 11.07.2000 №160) [40], якими передбачено заключення комісії КП
ДЗСТ «Таврія» Херсонської обласної ради - до фукціонування готове.
Зазначені Акти підписані комісією у складі Скадовського районного сектору
головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Херсонській області, Управлінням Держпродспоживслужби в Скадовському
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районі (колишня Скадовське міжрайонне відділення лабораторних досліджень
Державної санеиідемслужби України в Херсонської області) та Управлінням
праці та соціального захисту населення Скадовської районної державної
адміністрації.
Реалізація послуг (путівок) на оздоровлення здійснювалась за цінами
відповідно до затверджених калькуляцій, які розраховані окремо на кожний вид
путівки в залежності від комфортності номерів, кількості днів перебування в
закладі та затверджені директором Підприємства. Вартість реалізованих
путівок відповідна собівартості наданих послуг та щорічним калькуляціям.
Статті витрат калькуляцій по послугам відповідають фактичним витратам,
відображеним в бухгалтерському обліку.
II. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР І ВИСНОВКИ
2.1.
Результати
Підприємства

аналізу

фінансово-господарської

діяльності

Згідно даних форми №1 «Баланс» [ЗО] станом на 01.04.2017 обсяг
ресурсів (коштів та майна) охоплений аудитом становить 2217 тис. грн. (з яких
основних
засобів
залишковою
балансовою
вартістю
1412 тис.грн.,
нематеріальні активи - 4 тис.грн, та оборотні активи - 444 тис.грн.).
Джерелами утримання, формування майна та розвитку Підприємства є,
зокрема: статутний фонд майно, доходи, одержані від реалізації продукції,
робіт, а також від інших видів господарської діяльності.
Із проведеного аналізу структури та змін вартості активів встановлено,
що загальна вартість активів мала нестабільну тенденцію, в основному через
збільшення вартості основних засобів. Аналогічно нестабільну тенденцію до
збільшення мали також грошові кошти та інші оборотні активи. За період
аудиту запаси мали стійку тенденцію до щорічного збільшення від 4,6% (2014
рік) до 29% (2016 рік).
Коефіцієнти зростання власного капіталу протягом періоду аудиту були
майже на рівні коефіцієнтів зростання вартості активів, поступово
збільшувались та становили 1,62; 1,02; 1,34 та 0,78, що свідчить про поступове
збільшення обсягів власних джерел фінансування діяльності підприємства
(отримання прибутку).
Дебіторська заборгованість Підприємства протягом дослідженого періоду
мала тенденцію до зменшення (з 231 тис.грн до 99 тис.грн, або на 133%), що
свідчить про виконання контрагентами договірних зобов'язань.
За період аудиту за звітними даними Підприємства довгострокова
дебіторська заборгованість не встановлена.
Кредиторська заборгованість Підприємства протягом
періоду зменшилась з 280 тис.грн до 135 тис.грн, або на 48,2 %.

дослідженого
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Протягом 2014-2016 років спостерігається не стабільне зростання
сукупного доходу підприємства з характеристикою, а саме: Кс.л.(2он) = 1,12;
=
К . .(20і5)
0,71; Кс.д(2оіб)= 1,30 та сукупного доходу на 1 грн вартості активів:
Кд.а. (2014) = 0,87; ЬСЛ а.(2оі5) = 0,71; Кл.а.(2оіб)= 0,97.
с д

Приріст у 2016 році коефіцієнта зростання дохідності активів (Кл.а.(2оіб))
свідчить про підвищення ефективності використання майна підприємства.

За результатами своєї діяльності у періоді 2014-2016 роки Підприємство
мало позитивну тенденцію отримання прибутку: в 2014 - 620 тис. грн, в 2015 517 тис. грн та в 2016 році 714 тис. гривень.
Загалом аналіз структури отримання доходів Підприємства засвідчив, що
найбільшу питому вагу в структурі сукупного доходу в дослідженому періоді
займають доходи від операційної діяльності, при цьому інші операційні доходи
в періоді дослідження підприємство не отримувало.
В 2014 році сукупні витрати становили 13911 тис.грн, в 2015 році - 9857
тис.грн (зменшились в порівнянні з 2014 роком на 4054 тис.грн або 29,1%), в
2016 році - 12753 тис. грн (збільшились в порівнянні з 2015 роком на 2896
тис.грн або 29,4%).
В дослідженому періоді найбільшу питому вагу в структурі сукупних
витрат займає собівартість реалізованої продукції та її частка в середньому за
цей період складала 97%, частка адміністративних витрат становила 3%,
коливання в структурі витрат в межах 1 відсотка.
Аналіз динаміки адміністративних витрат показує їх зростання в 2014
році на 8 тис.грн (коефіцієнт зростання - 1,02) у 2015 році зростання на 5
тис.грн (коефіцієнт зростання - 1,01) та у 2016 році спостерігається зменшення
на 56 тис.грн (коефіцієнт зростання - 0,85). За весь період аудиту найбільшу
питому вагу у складі адміністративних витрат займали витрати на оплату праці
з нарахуваннями майже 97 відсотків.
За результатами аналізу операційних витрат встановлено, що протягом
2014-2016 років найбільшу питому вагу займали матеріальні витрати (82,6%;
69,8%; та 80,8% відповідно). Витрати на оплату праці та відрахування на
соціальні заходи коливалась в межах 1 6 - 2 0 відсотків, по статті витрат
«Амортизація» коливалась в межах 1 відсотку, інші операційні витрати
коливалась від 0,3 до 9 відсотків.
По іншим операційним витратам протягом 2014 року спостерігається
зменшення (коефіцієнт зменшення - 0,97). В 2016 році коефіцієнт зменшення
складав 0,05.
Коефіцієнти приросту витрат операційної діяльності на одну гривню
реалізованої продукції (К1!Д,л) за період 2014-2016 років становить 1, що є
фактором стабільної діяльності Підприємства.
Коефіцієнт рентабельності активів, власного капіталу, діяльності за
2014 - 2016 роки мав позитивне значення, що свідчить про прибуткову
діяльність підприємства, його спроможність до відтворення та розширення
діяльності. Проте зменшення цього показника в 2015 році свідчить про
затримання темпів економічного зростання та розвитку підприємства.
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Коефіцієнт зносу основних засобів за період 2014 - 2015 збільшився з
0,50 до 0,52, що свідчить про моральне та фізичне зношення основних засобів
та недостатність інвестиційних заходів підприємства, які б дозволили оновляти
матеріальну базу. Проте, діяльність в 2016 році та зменшення коефіцієнта до
0,45 характеризують покращення інвестиційної політики підприємства.
Коефіцієнт поновлення основних засобів за 2014 - 2016 роки мав
тенденцію до збільшення з 0,54 до 0,66, що свідчить про поновлення основних
засобів.
Коефіцієнтів оборотності активів показав, що протягом 2014 - 2016
років активи здійснювали відповідно 10,14; 6,37; 7,04 оборотів відповідно, що
характеризує зменшення оборотності активів підприємства.
Коефіцієнт фінансової стійкості протягом 2014 - 2016 років становив
55,62; 549,33; та 738,00 відповідно, що свідчить про те, що Підприємство має
достатній рівень фінансової стійкості і відповідно незалежне від зовнішніх
фінансових джерел.
Коефіцієнт покриття протягом 2 0 1 4 - 2 0 1 6 років становив 19,62; 67,67;
та 267,00 відповідно. Значення коефіцієнта покриття у зазначених межах
свідчить про те, що Підприємство має можливість своєчасно ліквідувати борги.
Коефіцієнт загальної ліквідності протягом 2014 - 2016 років становив
19,62; 203,00; та 267,00 відповідно, що свідчить про можливість за рахунок
власних наявних оборотних активів погасити свої зобов'язання.
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
протягом 2014 - 2016 років
становив 7,31; 111,67; та 103,33 відповідно, що свідчить про можливості
покрити власну поточну заборгованість за рахунок грошових коштів, які є у
нього в розпорядженні на дату проведення аналізу.
Коефіцієнт заборгованості
протягом періоду аудиту становив 0,018;
0,002; та 0,001 відповідно, має тенденцію до зменшення, що свідчить про
зменшення залежності від залучених коштів.
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу протягом 2014 - 2016
років становив 0,018; 0,002; та 0,003 відповідно, що свідчить про зменшення
частки залученого капіталу у валюті балансу та покладання підприємством в
більшій мірі своїх можливостей на власні ресурси.
За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності за період
аудиторського досліддення здійснено оцінку ефективності управління за
фінансовими коефіцієнтами.
В 2014-2016 роках, відповідно значення коефіцієнту рентабельності
активів, активи використовувались недостатньо ефективно, так як на 1 гривню
активів було отримано 0,43 грн, 0,31 грн та 0,37 грн сукупного доходу
відповідно.
За характеристикою коефіцієнта рентабельності діяльності можна
зазначити, що протягом дослідженого періоду Підприємство не мало
можливості до відтворення та розширення виробництва.
Рівень ефективності укладення коштів у Підприємство недостатній. За
характеристикою коефіцієнта рентабельності діяльності вбачається, що
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протягом дослідженого періоду Підприємство не мало можливості до
відтворення та розширення виробництва.
Загальна оцінка ефективності управління Підприємства за 2014-2016
роки, має коливальний характер, високого рівня ефективності управління в
2014 та 2016 роках та недостатній рівень у 2015 році.
Таким чином, за оцінкою ефективності управління за фінансовими
коефіцієнтами, що здійснено відповідно до Методики аналізу фінансовогосподарської діяльності підприємств державного сектору економіки [22],
Підприємство має середній рівень [Додаток № 8].
Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності
Підприємства визначені недоліки та існуючі проблеми, які можуть негативно
впливати на фінансово-господарську діяльність обєкта аудиту, та вибрані
ризикові операції для більш поглибленого дослідження.
2.2. Результати дослідження фінансово-господарської діяльності
Підприємства.
Зовнішній фактор ризику:
2.2.1. Зміни окремих нормативно-правових актів призвели до зменшення
відвідувачів на оздоровлення і відпочинок га штучного обмеження
використання потужностей об'єкта, що мало негативну тенденцію на
отримання доходів підприємства(втрату доходів).
Відповідно до статті 16 Конституції України / / / , подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження
генофонду Українського народу є обов'язком держави.
Основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і
здоров'я визначає Закон України від 28.02.91 №796 «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі
- Закон №796) /б/.
Для встановлення пільг і компенсацій статтею 14 Закону №796 визначені
категорії постраждалих осіб.
До 2015 року окрема категорія дітей України - постраждалі громадяни,
пов'язані з Чорнобильською катастрофою, які віднесені до категорій 2, 3 і 4 та
потерпілі діти, яким гарантувалося щорічне безплатне забезпечення путівками
на оздоровлення, отримували санаторно-курортне лікування в комунальному
підприємстві «Дитячий заклад санаторного типу «Таврія» Херсонської обласної
ради за державні кошти. Отримання права на оздоровлення зазначеної категорії
дітей здійснювалось в результаті участі та перемоги Підприємства у відкритих
торгах щодо закупівлі за державні кошти санаторно- курортних путівок для
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Проте, з 01.01.2015 набрали чинності зміни до Закону №796 /6/, визначені
пунктом 4 Закону України від 28.12.2014 №76 «Про внесення змін та визнання

такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (далі Закон №76) [10].
Цими змінами скасовано низку пільг постраждалим громадянам,
віднесеним до категорій 2, 3 і 4, зокрема, щодо першочергового щорічного
безплатного (пільгового) надання санаторно-курортних путівок або путівок на
відпочинок; потерпілим дітям, яким гарантувалося щорічне безплатне
забезпечення путівками на оздоровлення до двох місяців.
Відповідно до внесених Законом №76 змін до Закону №796 [10,6] , пільги
санаторно-курортного лікування поширюються лише на постраждалих
громадян, віднесених до категорії 1, та дітей, яким встановлено інвалідність,
пов'язану з Чорнобильською катастрофою.
Згідно із Законом України від 04.09.2008 №375 «Про оздоровлення та
відпочинок дітей» / / / / , яким визначаються основні засади державної політики у
сфері оздоровлення та відпочинку дітей, діти, потерпілі від наслідків
Чорнобильської катастрофи, віднесені до дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки. Оздоровлення та відпочинок таких дітей
здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших
джерел.
Статтею 87 Бюджетного кодексу України /4] до видатків, які здійснюються
з Державного бюджету України, віднесені, зокрема, видатки на програми
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 27.03.2013 №261 «Деякі питання організації оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі Порядок №261) / / 7 / , визначає механізм організації оздоровлення таких
громадян у частині безоплатного або пільгового забезпечення постраждалих
осіб та потерпілих дітей санаторно-курортними путівками чи путівками на
відпочинок, виплати за їх бажанням грошової компенсації.
Безоплатними санаторно-курортними
путівками або путівками на
відпочинок забезпечуються постраждалі особи (особи, віднесені до категорії
1); потерпілі діти (діти-інваліди, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою) разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює (пункт 4
Порядку № 261) [17].
Крім того, відповідно до п.2 статті 20 Закону України «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001
№2240-111 /76/ (втратив чинність 01.01.2015 з набуттям чинності Закону
України від 28.12.2014 №77-\ТІІ) [12], до 2015 року спрямовувались кошти
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності на фінансування санаторно-курортного
лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей. Також,
застрахована особа мала можливість скористатись правом на часткове
фінансування оздоровлення дітей в частині вартості набору продуктів
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харчування відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004 №1591 113].
Протягом 2014 року державне замовлення санаторно-курортних путівок
через ФСС ТВП та послуг санаторно-курортного лікування для дітей,
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, через Міністерство соціальної
політики України мало визначальний вплив на діяльність Підприємства (зі слів
директора, аналогічна ситуація була і в попередніх роках). Так, левовою
часткою складової доходів Підприємства було державне замовлення, що склало
10906,7 тис.грн (2863 путівки), або 74% від загальної суми, в т.ч.: доходи від
надання послуг з оздоровлення санаторно-курортних путівок за рахунок коштів
ФСС ТВП склали 34,57 % (5096,7 тис.грн/1078 путівок) та послуг санаторнокурортного лікування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи за
державні кошти - 44,39% (5810 тис.грн/1785 путівок).
Загальний обсяг реалізованих послуг з санаторно-курортного лікування
дітей у 2014 році склав 14742,3 тис.грн.(4021 путівки), в 2015 - 10488 тис.грн,
2 0 1 6 - 13624 тис.грн.
Державне замовлення надавало Підприємству гарантію у використанні
максимальної потужності об'єкту у 2014 році.
Проте, з прийняттям вищезазначених змін законодавства, Підприємством
за період аудиторського дослідження втрачено можливість з оздоровлення
зазначеної категорї дітей за рахунок коштів державного бюджету та коштів
ФСС ТВП, що вплинуло на штучне зменшення використання потужності
(тривалість сезону) за рішенням керівництва підприємства з метою
недопущення перевитрат та напрацювання боргів, щоб автоматично призвело
до збільшення собівартості путівок та зменшення попиту на отримання послуг
відвідувачами).
Діяльність Підприємства є сезонною, з періодом функціонування: квітень
- грудень 2014 року, травень - вересень 2015 та 2016 року. Впродовж інших
місяців підприємство утримувало мінімальну кількість працівників для охорони
об'єкту та утримання (нагляду, контролю) за тепло-, водо-, газо- та
електричними мережами, з яких протягом двох місяців проводиться робота з
підготовки об'єкту до сезонної експлуатації.
Середня вартість 1-го дня путівки залежала від умов проживання та
протягом періоду, що досліджувався склала: у 2014 році від 160,00 грн до
230,00 грн, 2015 році - від 180,00 грн до 235,00 грн, 2016 році - від 235 грн до
290,00 грн.
Відповідно до розрахунків [Додаток М>2/, в залежності від умов
проживання та наявності опалювальних приміщень, Підприємство мало
можливість використати максимальну потужність та додатково надати послуги
з оздоровлення (за державним замовленням) у 2015 році по 360 путівкам та
отримати дохід на суму 1663,20 тис.грн., 2016 році - по 720 путівкам з
отриманням доходу в сумі 4518,61 тис.грн. Із розрахунку вартість путівок у
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2015 році - 4620 грн/21 день, у 2016 - 4935 грн/21 день та 7616 грн/21 день (в
залежності від умов проживання).
Таким чином, внесення змін до нормативно-правових актів мало
вплив на використання потужності об'єкта аудиту та призвело до
розрахункового недотримання доходів підприємства на загальну суму
6181,81 тис. гривень.

2.2.2. Не прийняття
непродуктивних
витрат

своєчасно управлінських

рішень

призводить

до

2.2.2.1. Не надання пропозицій
Власнику щодо передачі
об'єктів
основних засобів призвело до непродуктивних
витрат.
Аналіз виконання Підприємством фінансово-господарської діяльності у
відповідності до витрат засвідчив про окремі випадки неефективного
використання коштів.
Так, на балансі Підприємства в обліку основних засобів на субрахунку
№104 «Машини та обладнання» рахуються об'єкти «Газопровід середнього
тиску» балансовою вартістю 14,26 тис.грн. та «Газопровід наземний середнього
тиску» [32] 88,92 тис.грн., які відповідно до інвентарних карток експлуатуються
з 2006 року та 2002 року відповідно. За період з 01.01.2014 по 01.04.2017
нараховано амортизації в сумі 28,73 тис.грн., в т. ч. за: 2014 рік - 9,86 тис.грн.,
2015 рік - 8,92 тис.грн., 2016 рік - 8,06 тис.грн., І квартал 2017 року - 1,89
тис.грн. [Додаток№2]
Крім того, відповідно до укладених договорів протягом 2014 року - І
кварталу 2017 року Підприємство щомісячно сплачувало за техобслуговування
мереж газу до ПАТ «Херсонгаз», в результаті чого загальна сума зазначених
витрат склала 43,08 тис.грн. (2014 рік - 8,58 тис. грн., 2015 рік - 11,81 тис. грн.,
2016 рік - 12,46 тис.грн., І квартал 2017 року - 10,23 тис.грн.) [Додаток №2].
В ході аудиторського дослідження, також, встановлено, що утримання
газопроводу потребує додаткових значних витрат, в т.ч.: витрати щодо
розроблення та оформлення висновків експертизи для видачі дозволів
Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними
управліннями, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 14.04.2004
№99 [26] (визначення спроможності забезпечення безпечного виконання робіт
підвищеної небезпеки з експлуатацією об'єктів, машин, механізмів та
обладнання підвищеної небезпеки; експертне обстеження технічного стану
силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів
з охорони праці та промислової безпеки; ідентифікація потенційно небезпечних
об»єктів: газопровід середнього тиску, газопровід низького тиску) та інші
витрати.
Слід зазначити, що з метою зменшення витрат Підприємства на утримання
газопроводу, доцільно було передати вказані основні засоби спеціалізованому
профільному підприємству ПАТ «Херсонгаз».
Враховуючи, що Підприємство є балансоутримувачем, який за договором з
власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську,
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статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює
розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і
поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і
несе відповідальність за його експлуатацію згідно із чинним законодавством
України, тому відчуження майна проводиться за погодженням з Херсонською
обласною радою згідно з чинним законодавством, про що зазначено п.3.1.2
розділу 3 «У правління оздоровчим закладом та кадрове забезпечення» Статуту
комунального підприємства «Дитячий заклад санаторного типу «Таврія»
Херсонської обласної ради, затвердженого рішенням сесії Херсонської обласної
ради бід 22 берззня 2011 №115[27].
Таким чином, не прийняття управлінського рішення щодо надання
власнику - Херсонській обласній раді пропозиції з обгрунтовними
доказами щодо доцільності передачі газопроводу до ПАТ «Херсонгаз»
призвело до непродуктивних витрат за період з 01.01.2014 по 01.04.2017 на
загальну суму 71,81 тис.грн. (суму амортизації, техобслуговування), що
вплинуло на фінансовий результат Підприємства. Як наслідок, обласним
бюджетом втрачено можливість в отриманні додаткових доходів у вигляді
частини чистого прибутку (доходу) - 11,90 тис.грн.(2014-2016 роки 59,69тис.грн х15%=8,95 тис.грн; І кв 2017 року -12,12 тис.грн х25%=3,03
тис.грм:).
2.2.2.1-.. Відсутність інвіціативи збоку Підриємства щодо звернення до
Власника з питання отримання
фінансової підтримки призвело до
непродуктивна
витрат
Дослідженням питання щодо витрат Підприємства, встановлено, що
левову частку в загальному обсязі витрат займають витрати на комунальні
послуги, які впливають на загальний фінансовий результат. Загальна сума
даних витрат протягом аудиторського періоду становить 1801,3 тис.грн., з яких
79,96% займають місце витрати на споживання електроенергії, або 1440,4
тис.грн
Із загальної суми витрат на електроенергію, основним засобом, що
обліковується на субрахунку №103 «Будівлі та споруди», «Душовий павільйон»
(на 8 душових кабін) протягом 2014 року - І кварталу 2017 року спожито
електроенергії на суму 389,8 тис.грн, або 27% загального обсягу комунальних
послуг, в т.ч.: 2016 рік - 102,5 тис.грн, 2015 - 129,8 тис.грн, 2016 - 157,5
тис.грн [ДодатокЖя2]
Електрична енергія споживається у виробничих цілях, проте оскільки ціни
на енергоресурси постійно зростають, а з ними і вартість комунальних послуг,
питання забезпечення енергетичної незалежності (телеустановки, сонячні
батареї та їнш, - це найкращий вихід до зменшення витрат Підприємства на
сучасному рівні.
Протягом
сезонного періоду «Душовий павільйон»
безперервно
використовується. Зазначений основний засіб є окремою одиницею,
розташованою на подвір'ї" оздоровчого закладу.
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Відповідно до інформаційних даних інтернету, застосування геліосистем в
нашому
регіоні
найбільш
виправдано
для
підтримання
гарячого
водопостачання. Геліосистема може покрити річні потреби в гарячій воді на 4060 %. Простота схеми геліосистем для виробництва гарячої води і вживання
плоских сонячних колекторів роблять вартість систем відносно невисокою, що
дозволяє мати прийнятні терміни окупності.
Основний
принцип
застосування
сонячних
систем:
геліосистеми
призначені для сумісної роботи з основним теплогенератором, повністю або
частково замінюючи його, якщо дозволяє сонячна активність. Таким чином,
сонячна енергія заміщує паливо основного теплогенератора, забезпечуючи
істотну економію.
Заступник директора по господарській частині Соценко I.JI. повідомив, що
у 2014 році обговорювалась тема на Підприємстві щодо проведення
модернізації закладу, безпосередньо встановлення геліоустановки з метою
заощадження коштів. Проте рішень та заходів протягом досліджуваного
періоду не прийнято та не реалізовано.
До аудиторського дослідження надано протокол засідання профспілкового
комітету від 20.08.2017 [Додаток №1/, яким прийнято рішення щодо
придбання геліоустановки для модернізації «Душового павільйону» із
залученням додаткових коштів. Крім того, до протоколу надано розрахунок
кошторису витрат на придбання обладнання «Гелиоконтуру SintSolar с баками
-аккумуляторами для ГВС и дублированием от электрических ТЭНоВ» на суму
303,3 тис.грн., строк експлуатації якого 50 років.
Порівнюючи понесені витрати на електроененргію «Душового павільйону»
протягом аудиторського періоду з кошторисною вартістю обладнання
«Гелиоконтуру SintSolar..», наданою в ході аудиту, аудитором зроблено
висновок, що у разі прийняття своєчасного рішення, дане обладнання змоглоб
самоокупити себе протягом 2014-2016 років.
Слід зазначити, що відповідно п.4.1. розділу 4 «Господарське утримання і
фінансування» діяльність Статуту [27J, КП ДЗСТ «Таврія» будується на
принципі господарського розрахунку і частково бюджетного фінансування,
збільшення або зменшення Статутного фонду здійснюється за рішенням
засновника.
Також, п. 4.1.3. цього ж розділу Статуту [27/ передбачено, що джерелами
формування майна КП ДЗСТ «Таврія» є: грошові та матеріальні внески
власника (замовника); засновник має право поповнювати статутний фонд
(капітал) Підприємства майновими та грошовими внесками та інш.
Зазначене надавало право Підприємству звернутись до свого Власника за
фінансовою підтримкою, з метою зменшення витрат Підприємства на
комунальні послуги та збільшення доходу в майбутніх періодах та як наслідок
відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету.
Слід зазначити, що протягом періоду аудиторського дослідження
Херсонською обласною радою не виділялись бюджетні кошти Підприємству. В
той час, за результатами фінансово-господарської діяльності у періоді 20142016 роки Підприємство мало позитивну тенденцію отримання прибутку: в
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2014 - 620 тис. грн, в 2015 - 517 тис. грн та в 2016 році 714 тис. гри. та на
виконання рішень Херсонської обласної ради, стабільно сплачувало до 2017
року обласному бюджету частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15%, з
2017 року 25%.
Враховуючи вищевикладене, прийняття Підприємством своєчасного
управлінського рішення щодо звернення до Власника - Херсонської
обласної ради з проханням та обгрунтовними розрахунками з питання
виділення фінансової підтримки для придбання геліоустановки, мало б
можливість зменшити понесені Підприємством непродуктивні витрати за
період з 01.01.2014 по 01.04.2017 на загальну суму 389,8 тис.грн. Як
наслідок, обласним бюджетом втрачено можливість на отримання доходів
у вигляді частини чистого прибутку (доходу)- 58,47 тис.грн.( 389,8 тис.грн
х15%).
2.2.3. Значні обсяги необоротних активів та високий відсоток їх зносу є
фактором ризику щодо неефективного їх використання, зростання витрат
на утримання основних засобів
Відповідно даних форми 1 «Баланс» [ЗО] залишкова вартість необоротних
активів Підприємства станом на 01.01.2014 складала 1005.0 тис. гривень. У
дослідженому періоді первісна вартість необоротних активів збільшилась на
419,0 тис. грн. та станом на 01.04.2017 склала 1424.0 тис. гривень.
В структурі активів підприємства питома вага необоротних активів
протягом періоду аудиту мала нестабільну тенденцію за рахунок зміни вартості
основних засобів та складала у 2014 році - 65,35 %, у 2015 - 63,11 %, у 2016 63,87 %. та І кварталу 2017 року 76,23%.
Аудиторським дослідженням встановлено, що вартість необоротних
активів збільшилась за рахунок придбання у 2014 році машин та обладнання, а
саме: кущоріз, кондиціонер, відео регістратор, компресор, газонокосилка та
інш.
Вказані основні засоби оприбутковані в повному обсязі та фактично є в
наявності.
В ході аудиторського дослідження не встановлено фактів передачі в
оренду рухомого та нерухомого майна.
Ремонтні роботи необоротних активів, що передбачають укладення
договорів з підрядними організаціями протягом періоду аудиторського
дослідження не здійснювались/До<)шжж №4].
2.2.3.1. Облік земельних ділянок.
В ході проведення аудиторського дослідження встановлено, що
відповідно рішень сесії Скадовської міської ради від 29.03.2007 №230 та від
29.07.2011 №113, 26.07.2012 КП ДЗСТ «Таврія» отримано державний акт на
право постійного користування земельною ділянкою 92008 кв. метрів (Серія ЯЯ
№323202) під розміщення існуючого Підприємства за адресою: м. Скадовськ,
вул. Колгоспна,7 [Додаток №5].
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В ході аудиторського дослідження надано «Витяг з технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 21.02.2017
№228/86-17 [Додаток №6/, відповідно якої нормативна грошова оцінка 92008
кв.м. земельної ділянки сскладає 22107,73 тис.грн.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про оцінку земель» вартість
земельних ділянок та права користування ними в бухгалтерському обліку
мають відображатися за експертною грошовою оцінкою земельних ділянок
[131.
Проте, при наявності державного акту на право постійного користування
земельною ділянкою та експертної грошової оцінки земельної ділянки,
Підприємством не відображено по бухгалтерському обліку на субрахунку 101
«Земельні ділянки» рахунку 10 «Основні засоби» і занижено величину активів
протягом періоду аудиторського дослідження та станом на 01.04.2017, чим
недотримано п.5 пп.5.1.1, п.7 П(С)БО 7 «Основні засоби» [21]
В поясненні директор Підприємства зазначила, що підприємство
відповідно до законодавчих актів повинно обліковувати земельну ділянку в
бухгалтерському обліку за експертною грошовою оцінкою земельної ділянки
але це не обов'язок, а лише право Підприємства.
2.2.3.2. Облік машин та обладнання.
Відповідно до структури необоротних активів Підприємства, питома вага
машин та обладнань станом на 01.01.2014 складала 19,45% від первісної
вартості необоротних активів, або 274 тис. грн, станом на 01.04.2017 - 19,54 %,
або 282 тис. гривень.
В ході аудиторського дослідження встановлено, що серед основних
засобів встановлено 67 одиниць машин та обладнань, які обліковуються на
балансі за нульовою вартістю. Згідно п.16 П(С)БО 7 «Основні засоби» [21]
Підприємство може зробити переоцінку транспортних засобів, які у робочому
стані та використовуються у діяльності, тобто довести залишкову вартість до
справедливої.
2.2.3.3. Облік транспортних засобів.
Первісна вартість транспортних засобів, що обліковуються на рахунку
105 «Транспортні засоби», протягом дослідженого періоду була незмінною та
станом на 01.04.2014 становила 102,83 тис. гривень.
Так, станом на 01.04.2017 на балансі Підприємства рахувались
транспортні засоби первісною вартістю 102 тис. гривень (залишкова вартість - 6
тис. гривень).
Строк експлуатації транспортних засобів Підприємства у середньому до
20 років, більшість з якого є фізично зношеним та застарілим.
В ході інвентаризації 01.09.2017 транспортних засобів та фактичного їх
обстеження виявлено 5 одиниць транспортних засобів [Додаток 7/, які є
фізично зношеними та непридатними для подальшого використання, а саме: 1)
автобус ЛАЗ 699Р (державний номер 00577 ХО) залишковою вартістю 32,84
грн.; 2) автобус ПАЗ 3742(державний номер 0045 ХОП) залишковою вартістю
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10,46 грн; 3) автомашина ГАЗ 5312 (державний номер 4955 ХОМ) залишковою
вартістю 0,60 грн; 4) автомобіль ГАЗ 31029 (державний номер 3136 ХОБ)
залишковою вартістю 363,48 грн; 5) трактор Т-25 (державний номер 5614 ХП)
залишкова вартість - 0,00 грн. Шляхові листи до аудиту не надано у зв'язку з
невикористанням зазначених основних засобів протягом періоду аудиторського
дослідження.
Відповідно
усного
пояснення
директора
Підприємства,
вказані
транспортні засоби знаходяться у недіючому стані та без використання у
діяльності: з 2007 року. У дослідженому періоді Підприємством направлено
Власнику - Херсонській обласній раді інформацію щодо переліку основних
засобів, які непридатні для подальшого використання. Проте, для отримання
дозволу на списання зазначених основних засобів, до Херсонської обласної
ради протягом досліджуваного періоду документи не подавались, тому станом
на проведення аудиторського дослідження вказаний автотранспорт рахується
на балансі.
За інформацією, наданою Підприємством, загальна вага зазначеного
транспортних засобів (за даними паспортів) складає 9447 кілограмів
металобрухту. Таким чином, резерв підвищення фінансових результатів від
списання зазначених транспортних засобів та реалізації металобрухту
розрахунково складає 21,74 тис. гривень (із розрахунку за 1 кг металобрухту 2,30 грн.) [Додаток №2].
Неприйняття управлінського рішення щодо списання непрацюючих
транспортних засобів призвело до неефективних витрат в сумі 1,13 тис.грн. за
рахунок нарахованої амортизації, які занизили прибуток за відповідні роки (по
377,22 грн за кожний звітний рік) [Додаток №2].
Протягом аудиторського дослідження Підприємство отримувало щороку
чистий прибуток.
Внаслідок несвоєчасного прийняття рішення Підприємством щодо
списання зношеного та застарілого обладнання та як наслідок реалізації брухту
чорних металів, обласним бюджетом втрачено можливість отримати в період
аудиторського дослідження частину чистого прибутку (доходу), що підлягає
сплаті відповідно до «Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що
підлягає сплаті до державного бюджету державним унітарним підприємствами
та їх об»єднаннями», на суму 3,43 тис. грн., в тому числі: за рахунок отримання
додаткового доходу від реалізації металобрухту 21,74 тис.грн. та не
нарахування амортизації на 5 одиниць вищевказаних транспортних засобів в
сумі 1,13 тис.грн.
Аналізом проведених попередніх щорічних інвентаризацій встановлено,
що в порушення п.5 р.1 Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879/25/,
в матеріалах інвентаризації не зазначено стан та оцінку активів, що не
використовуються [33/.
Таким чином, на зниження доходності використання майна вплинули
зношені та непридатні для використання основні засоби. Резерви
підвищення фінансових результатів Підприємства від ліквідації застарілих
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основних засобів склали: збільшення доходів за рахунок реалізації брухту
чорних металів - 21,74 тис. гривень.; зменшення витрат при нарахуванні
амортизації за охоплений аудиторським дослідженням період - 0,38
тис.грн.; отримання обласним бюджетом частини чистого прибутку
(доходу) - 3,32 тис.грн.(22,12 тис.грн х15%)
2.2.4
Існуючі
недоліки
використання
активів
впливають
на
відображення їх реальної вартості в обліку Підприємства.
Аудиторським дослідженням, встановлено, що Підприємством не
здійснюється дооцінка активів а отже Підприємством невикористовується
право, визначене в П(С)БО 7 (21} .
Так, встановлено, що станом на 01.04.2017 на Підприємстві
обліковується 67 одиниць основних засобів з нульовою залишковою вартістю
та первісною вартістю 47,14 тис. гривень.
Так, згідно з п. 16 П(С)БО 7 / 2 7 / , Підприємство може переоцінювати
об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво
відрізняється від його справедливої вартості або дорівнює нулю. Згідно з п.16
П(С)БО 7 / 2 7 / , проведення переоцінки основних засобів — це не обов'язок, а
лише право Підприємства.
Слід зазначити, що, згідно з ч.І ст.З Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» / 5 / . метою ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття
рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове
становище, результати діяльності та рух коштів Підприємства. Дані щодо
кількості основних засобів з нульовою вартістю зазначені в протоколах річних
інвентаризацій основних засобів проведених на Підприємстві в 2014-2016
роках.
Однак, відповідно до вимог П(С)БО 7 / 2 / / , якщо даний основний засіб
використовується у діяльності Підприємства то він повинен бути дооцінений у
разі якщо залишкова вартість об'єкта дорівнює нулю, то його переоцінена
вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його
первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта та відповідно до
вимог п. 1 1.7 Положення
по інвентаризації активів та
зобов'язань,
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879
/25/ «У разі виявлення придатних для використання об'єктів основних засобів,
залишкова вартість яких дорівнює нулю, інвентаризаційна комісія (робоча
інвентаризаційна
комісія)
передає
відповідні
матеріали
керівнику
підприємства».
З приводу дооцінки
основних засобів Підприємства
головний
бухгалтером Головатенко О. С. в поясненні зазначено, що дооцінка основних
засобів підприємства у період з 01.01.2014 та станом на 01.04.2017 не
проводилася так як відповідно до п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 7 «Основні засоби», підприємство/установа може переоцінювати об'єкт
основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється
від його справедливої вартості на дату балансу. Тобто, право, а не обов'язок.
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Крім того, при проведенні процедури дооцінки основних засобів, необхідно
провести незалежну експертну оцінку відповідних об'єктів, що в свою чергу
несе значні фінансові витрати, якими підприємство на даний час не володіє
[Додаток №3].
Водночас, п.4.2 Наказу «Про облікову політику підприємства»
[29],
передбачено, що Підприємство повинно здійснювати переоцінку основних
засобів за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів,
щодо яких існує активний ринок. Г1.4.3 зазначено, що порогом суттєвості з
метою відображення переоцінки нематеріальних активів вважається величина,
що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку
від їх справедливої вартості.
Під час проведення інвентаризації та обстеженні основних засобів
встановлено, що в складі основних засобів обліковуються 67 одиниць основних
засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, та які при цьому
продовжують використовуватись Підприємством у господарській діяльності.
Пунктом 17 П(С)БО 7«Основні засоби» /27/, [Додаток №4]. визначено, що у
разі, якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його
переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої
вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми
зносу об'єкта.
При
цьому для таких
об'єктів,
що
продовжують
використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість.
Слід відмітити, що станом на 01.04.2017 на балансі Підприємства
обліковуються основні засоби: первісною вартістю - 2592 тис. грн, залишковою
вартістю - 1420 тис. грн, що свідчить про зношеність основних засобів на
54,8% .
Таким чином, Підприємством протягом періоду аудиторського
дослідждення не здійснювалася дооцінка основних засобів, що не
відображає їх справедливу вартість, чим не дотримано вимоги П(С)БО 7
[21], у частині проведення дооцінки основних засобів.
2.2.5. Діюча система внутрішнього контролю та його організація
може
бути недостатньою для попередження порушень та недоліків.
З огляду на результати державного фінансового аудиту, за досліджений
період, відповідальними особами Підприємства не в повній мірі здійснювався
комплекс заходів з метою запобігання окремих негативних наслідків, які
виникли в результаті фінансово-господарської діяльності, про що свідчить
інформація викладена у попередніх розділах звіту.
Аналіз стану внутрішнього контролю Підприємства свідчить про його
недосконалість, в окремих випадках, і недостатню ефективність.
Враховуючи вищевикладене, основні контрольні функції повинні були
виконуватись в межах посадових обов'язків осіб, які забезпечують здійснення й
документальне оформлення та облік господарських операцій.
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За результатами фінансового аудиту діяльності Підприємства встановлені
недоліки, які свідчать про недосконалу систему внутрішнього контролю для
попередження порушень та недоліків в діяльності Підприємства.
Крім цього, дослідженням встановлено, що наказами про облікову
політику Підприємства не визначено: формування за рахунок прибутку фондів
виробництва і матеріального заохочення, утворення яких передбачено
Положенням № 1213 та порядок виплат, які здійснюються за рахунок фондів,
створених з чистого прибутку (у тому числі визначається їх вичерпний склад).
Також, через недотримання вимог п. 2 ч. II Положення про порядок
бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного,
комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють
та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності (далі Положення № 1213) [23/ в наказах про облікову політику не визначено:
періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів;
періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних активів до
нерозподіленого прибутку; переліку і складу статей калькулювання виробничої
собівартості продукції (робіт, послуг); дати визначення придбаних в результаті
систематичних операцій фінансових активів; бази розподілу витрат за
операціями з інструментами власного капіталу; порога суттєвості щодо
окремих об'єктів обліку; періодичності відображення відстрочених податкових
активів і відстрочених податкових зобов'язань.
Таким чином, накази «Про облікову політику на підприємстві» /29]
не в повній мірі забезпечують умови ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності для повної, правдивої та неупередженої
інформації про фінансове становище Підприємства, результати його
діяльності та рух грошових коштів, як це передбачено п.1 ст.З Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [5].
Бухгалтерський облік в Підприємстві автоматизований, застосовують
програму «Парус». Відповідно до п.5.1. наказу Міністерства фінансів України
від 24.05.1995 № 8 8 «Про затвердження Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.1995 №88 /18]
визначено, що з метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для
записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівника
підприємства, установи встановлюється графік документообороту, в якому
вказуються дата створення або одержання від інших підприємств та установ
документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву.
Відповідно до наказів «Про облікову політику на підприємстві» [29]
зазначається, що «правила і графік бухгалтерського
документообігу
затверджується наказом директора. Проте, графік документообігу на
Підприємстві відсутній.
Враховуючи вищевикладене, система внутрішнього контролю має
умовно позитивну оцінку, тобто недостатньою для попередження суттєвих
порушень та недоліків в діяльності Підприємства.
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Загалом результати державного фінансового аудиту засвідчили, що
ефективність управління майном Підприємства за фінансовими коефіцієнтами,
які характеризують прибутковість, платоспроможність та ліквідність впродовж
періоду аудиту має середній рівень.
За результатами державного фінансового аудиту встановлено ряд
чинників, що мали негативний вплив на обгрунтованість понесених
Підприємством витрат і відображення в обліку та звітності.
З метою покращення ефективності діяльності Підприємства, управління
Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області рекомендує
здійснити заходи по підвищенню ефективності управління коштами і майном
Підприємства; покращення фінансових результатів його діяльності; приведення
у відповідність до вимог чинного законодавства бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, впровадження дієвої системи внутрішнього контролю. Ці
заходи включають наступне:
IV. РЕКОМЕНДАЦІЇ
На рівні Власника - Херсонської обласної ради.
1. Розлянути питання щодо надання можливості
Підприємству
поступового проведення модернізації окремих одиниць основних засобів із
застосуванням обладнання типу геліосистем, а саме: розглянути питання щодо
виділення фінансової підтримки з обласного бюджету на поповнення
Статутного фонду на придбання обладнання.
2. Розглянути питання щодо передачі до ПАТ «Херсонгаз» основних
засобів «Газопровід середнього тиску» та «Газопровід наземний середнього
тиску».
На рівні Підприємства:
1. Враховуючи ряд недоліків та зауважень, які мають місце при здійсненні
Підприємством господарської діяльності, про що зазначено в аудиторському
звіті, результати аудиторського дослідження розглянути на розширеній нараді
Підприємства.
2. У зв'язку із відсутністю на Підприємстві відділу внутрішнього
контролю, прийняти управлінське рішення щодо визначення відповідальної
посадової особи для забезпечення внутрішнього контролю та внести зміни до
посадової інструкції визначеної посадової особи щодо покладення обов'язків із
забезпечення внутрішнього контролю.
3. Звернутись до Херсонської обласної ради з проханням щодо виділення
з обласного бюджету фінансової підтримки для придбання обладнання типу
геліоустановки, з метою забезпечення істотної економії при отриманні
комунальних послуг.
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4. Звернутись до Херсонської обласної ради з пропозицією про надання
дозволу щодо передачі до ВАТ «Херсонгаз» об'єкти основних засобів
«Газопровід середнього тиску» та «Газопровід наземний середнього тиску».
5. Розглянути питання щодо проведення дооцінки придатних до
використання основних засобів, що мають близьку до нульової залишкової
вартості - до їх справедливої вартості. У разі встановлення непридатності
основних засобів, або відсутності економічних вигод від їх використання звернутися до Херсонської обласної ради щодо їх списання.
6. Прийняти управлінське рішення щодо доопрацювання наказу «Про
облікову політику», а саме: наказ доповнити наступним:
- формування за рахунок прибутку фондів виробництва і матеріального
заохочення, утворення яких передбачено Положенням №1213;
- порядок виплат, які здійснюються за рахунок фондів, створених з
чистого прибутку (у тому числі визначається їх вичерпний склад);
- періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці
запасів;
- періодичність (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних активів
до нерозподіленого прибутку;
- перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції
(робіт, послуг);
- дата визначення придбаних в результаті систематичних операцій
фінансових активів;
- база розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу;
- поріг суттєвості щодо окремих об'єктів обліку;
- періодичність відображення відстрочених податкових активів і
відстрочених податкових зобов'язань.
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V. Додатки
5.1. Перелік додатків.
5.2. Джерела використаної інформації.
5.3. Протокол розбіжностей

Начальник відділу
контролю в соціальній галузі та культури
^
^ і
управління Південного офісу Держаудитс^Гуж^и < ^ :
в Херсонській області
\

Л.Г. Риженко

Один примірник аудиторського звіту отримав:/
Директор Комунального підприємства
«Дитячий заклад санаторного типу «Таврів-О
Херсонської обласної ради
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