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У звіті представлено результати державного фінансового аудиту
діяльності Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр
стандартизації,
метрології
та
сертифікації»
(далі
ДП
«Херсонстандартметрологія», Підприємство) за період з 01.01.2015 по
31.03.2018 року.
Аудит проведено на виконання п. 2.9 Плану проведення заходів
державного фінансового контролю Держаудитслужби на ІІ квартал 2018 року,
п. 3.1.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю
Південного офісу Держаудитслужби на ІІ квартал 2018 року, у відповідності до
Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними
територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів
господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25.03.2006 № 361.
Звіт
призначений
для
керівництва
Державного
підприємства
«Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації», Міністерства економічного розвиту і торгівлі України, інших
зацікавлених органів.
Звіт підготовлено відділом контролю в сфері промисловості, енергетики,
транспорту, ЖКГ, інфраструктури, зв'язку та фінансових послуг управління
Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області.
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І. ВСТУП
1.1.

Інформація про об'єкт аудиту та обґрунтування причин проведення
аудиту.
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації» є юридичною особою, засноване на
державній власності, належить до сфери управління Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) та є державним
комерційним підприємством.
Підприємство
є
правонаступником
державного
підприємства
«Херсонський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації».
Свою діяльність Підприємство здійснює на підставі Статуту (нова
редакція), затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 27.10.2017 №1575.
Підприємство має права юридичної особи, знаходиться на самостійному
балансі, має розрахунковий та інші рахунки, відкриті в установах банків і
здійснює виробничо-господарську діяльність на основі повного господарського
розрахунку і самофінансування
Статут
Підприємства
(нова
редакція)
затверджено
наказом
Мінекономрозвитку від 27.10.2017 №1575.
Відповідно до п.3.1 Розділу 3 «Мета і предмет діяльності Підприємства»
Статуту, ДП «Херсонстандартметрологія» утворено з метою забезпечення
реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та
суб'єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах,
послугах у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки
відповідності та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства та
отримання прибутку.
Відповідно до п.3.2 Розділу 3 «Мета і предмет діяльності Підприємства»
Статуту, предметом діяльності Підприємства є:
- надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам
інформаційно-консультаційних послуг у сфері стандартизації, метрології,
оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав
споживачів;
- здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої
діяльності у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження)
відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів;
- виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології,
оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), а також в інших сферах
діяльності, що передбачені Статутом та незаборонені законодавством.
Пунктом 7.2. Статуту передбачено, що Уповноважений орган управління
реалізує свої права щодо управління Підприємством через генерального
директора, який підзвітний Уповноваженому органу управління.

5

Управління Підприємством відповідно до повноважень, визначених
законодавством та Статутом, здійснюється його генеральним директором, який
призначається на посаду Уповноваженим органом управління шляхом
укладання контракту, у якому визначаються строк найму, права, обов'язки і
відповідальність генерального директора, умови його матеріального
забезпечення, звільнення з посади та інші умови найму за погодженням сторін
(п.7.3 Статуту).
Основні відомості про Підприємство:
Повна назва

Державне підприємство «Херсонський наукововиробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації»
02568348
73000, м. Херсон, Комсомольський р-н, вул. Смольна,
134-А
Телефон 1: 0552428846
Телефон 2: 0552410448

Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження
адреса
Інформація про
здійснення зв'язку з
юридичною особою
Організаційно-правова 140 державне підприємство
форма господарювання
за КОПФГ
Орган управління
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Керівник
Курдюмов Микола Костянтинович
Основний вид
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню
економічної діяльності економічної діяльності
Вид діяльності за КВЕД:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.;
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
(основний);
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах;
71.20 Технічні випробування та дослідження
Посадовими особами Підприємства, яким було надано право
розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді,
що підлягав аудиту, були:
- з правом першого підпису:
генеральний директор Курдюмов Микола Костянстинович - за весь
період аудиту і по теперішній час;
- з правом другого підпису:
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головний бухгалтер Гаврильченко Ольга Олександрівна - за весь період
аудиту і по теперішній час.
До аудита надано Організаційну структуру Підприємства, затверджену
генеральним директором ДП «Херсонстандартметрологія» Курдюмовим М.К.,
та відповідно до якої встановлено наступне.
Організаційна структура ДП «Херсонстандартметрологія»

Середньооблікова чисельність штатних працівників Підприємства за
період аудиту змінювалася та мала наступний вигляд: 2015 рік - 118 чол., 2016
рік - 108 чол., 2017 рік - 101 чол. та станом на І квартал 2018 року складала 102
чол.

7

ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР І ВИСНОВКИ
2.1.
Результати
аналізу
фінансово-господарської
діяльності
Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації».
Для
проведення
аналізу
фінансово-господарської
діяльності
Підприємства використано Методику аналізу
фінансово-господарської
діяльності підприємств державного сектору економіки, затверджену наказом
Міністерства фінансів України від 14.02.2006 №170, (далі - Методика № 170).
Аналіз
ефективності
фінансово-господарської
діяльності
ДП
«Херсонстандартметрологія» проведено за 2015-2017 роки, січень-березень
2018 року (у порівнянні з відповідними минулими звітними періодами), згідно
представлених під час аудиту фінансової звітності та бухгалтерських
документів.
Представлена фінансова звітність засвідчує наявність прибуткової
діяльності Підприємства, яка має сталої тенденцію до зменшення, зокрема:
- у 2015 році Підприємством отримано чистий прибуток - 1745 тис. грн.,
- у 2016 році Підприємством отримано чистий прибуток - 1638 тис. грн.,
- у 2017 році Підприємством отримано чистий прибуток - 1310 тис. грн.,
- у І кварталі 2018 року Підприємством отримано чистий прибуток - 46,0
тис. грн.
Тобто, згідно даних фінансової звітності, у протягом 2015-2017 років
спостерігається зменшення обсягів чистого прибутку Підприємства. Однак, в
цілому діяльність Підприємства ефективна та приносила прибуток та, як
наслідок, забезпечувала надходження до бюджету у вигляді податку на
прибуток, податку на додану вартість, відрахування частини прибутку (доходу)
до державного бюджету державними унітарними підприємствами та інше.
Результати діяльності Підприємства в періодах 2015-2017 роки та І
квартал 2018 року характеризуються перевищенням сукупних витрат над
сукупними доходами, а подекуди й перевищенню темпів зростання сукупних
витрат над темпами зростання сукупних доходів. Відсоткове зростання
становить:
- 97,02 % (доходи) - 99,77 % (витрати) - 2015 рік у порівнянні з 2014 роком;
- 99,46 % (доходи) -100,11 % (витрати) - 2016 рік у порівнянні з 2015
роком;
- 122,74 % (доходи) -127,39 % (витрати) - 2017 рік у порівнянні з 2016
роком;
- 101,41 % (доходи) — 108,29 % (витрати) - І квартал 2018 рік у порівнянні
з І кварталом 2017 року.
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Загалом перевищення темпів зростання сукупних витрат над темпами
зростання сукупних доходів у 2015-2017 роках та І кварталі 2018 року засвідчує
низьку тенденцію до пожвавлення та розширення діяльності Підприємства.
За результатами проведеного аналізу показників фінансових планів за
2015, 2016, 2017 роки, січень-березень 2018 року за доходами встановлено, що
для ДП «Херсонстандартметрологія» основним показником дохідності є
показники чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), які в загальній сумі фактичних доходів від усіх видів діяльності
протягом дослідженого періоду становлять 98,69%, 98,34%, 98,48% та 97,79%,
відповідно.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015
рік склав 19421,00 тис.грн., за 2016 рік - 19227,60 тис.грн., за 2017 рік 23324,00 тис.грн., І квартал 2018 року - 4865,60 тис.грн., що, відповідно, на
3584,70 тис.грн. (або на 22,64%), 2907,60 тис. грн. (або на 17,82%), 6524,00
тис.грн. (або на 38,83%), 1552,60 тис.грн. (або на 46,86%) більше у порівнянні з
їх плановими значеннями.
Інші операційні доходи за 2015 рік становлять 209,00 тис.грн., 2016 рік 273,00 тис.грн., 2017 рік - 297,00 тис.грн., І квартал 2018 року - 92,00 тис.грн.,
що, відповідно, на 137,00 тис.грн. (або на 190,28%), 199,00 тис.грн. (або на
268,92%), 220,00 тис.грн. (або на 285,71%), 78,00 тис.грн. (або на 557,14%)
більше їх запланованих значень.
Таким чином, за результатами 2015, 2016 та 2017 років, І кварталу 2018
року Підприємством досягнуто цілі в частині доходів визначені фінансовими
планами - перевиконано план щодо отримання сукупного доходу відповідно, на
3513,00 тис.грн. (або на 26,48%), 3017,00 тис.грн. (або на 22,06%), 6409,00
тис.грн. (або на 45,53%) та на 1479,00 тис.грн. (або на 53,35%).
За результатами аналізу планових та фактичних показників фінансових
планів за витратами встановлено, що для Підприємства найбільшим
показником витрат є собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг), яка в загальній сумі запланованих витрат за 2015 рік складає 78,02%
(або 11732,00 тис.грн.), за 2016 рік - 75,78% (або 11407,00 тис.грн.), за 2017 рік 76,04% (або 14582,00 тис.грн.), за І квартал 2018 року - 75,72% (або 3184,00
тис.грн.).
Фактичний показник собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) ДП «Херсонстандартметрологія» впродовж 2015-2017 років, І кварталу
2018 року перевищував їх планове значення на 2415,00 тис.грн. (або на
25,92%), 1767,00 тис.грн. (або на 18,33%), 4653,00 тис.грн. (або на 46,86%),
1207,00 тис.грн. (або на 61,05%) відповідно.
Протягом 2015 року витрати на собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) склали 11732,00 тис.грн. Обсяг та структура витрат на
собівартість мала наступний вигляд:
- витрати на сировину і основні матеріали - 243,50 тис.грн. (2,08%);
- витрати на паливо - 492,20 тис.грн. (4,20%);

9

- витрати на електроенергію - 147,40 тис.грн. (1,26%);
- витрати на оплату праці - 4931,10 тис.грн. (42,03%);
- відрахування на соціальні заходи - 1836,50 тис.грн. (15,65%);
- витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані
(проведення ремонту, технічного нагляду, обслуговування тощо) 195,00тис.грн. (1,66%);
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів - 575,90 тис.грн.
(4,91%);
- інші витрати - 3310,40 тис.грн. (28,22%): відрядні, повірка ЗВТ, тепло,
водопостачання, навчання, охорона та інше - 781,20тис.грн. (23,60%); резерв
відпусків, семінари, відрядні, повірки, навчання - 2529,20тис.грн. (76,70%)
Протягом 2016 року витрати на собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) склали 11407,00 тис.грн. Обсяг та структура витрат на
собівартість мала наступний вигляд:
- витрати на сировину і основні матеріали - 362,70 тис.грн. (3,18%);
- витрати на паливо - 324,10 тис.грн. (2,84%);
- витрати на електроенергію - 170,10 тис.грн. (1,49%);
- витрати на оплату праці - 6455,40 тис.грн. (56,59%);
- відрахування на соціальні заходи - 1351,50 тис.грн. (11,85%);
- витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані
(проведення ремонту, технічного нагляду, обслуговування тощо) - 27,00
тис.грн. (0,24%);
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів - 618,40тис.грн.
(5,42%);
- інші витрати (відрядні, повірка ЗВТ, тепло, водо-, електропостачання,
навчання, резерв відпусток та інше) - 2097,80 тис.грн. (18,39%).
Протягом 2017 року витрати на собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) склали 14582,00 тис.грн. Обсяг та структура витрат на
собівартість мала наступний вигляд:
- витрати на сировину і основні матеріали - 215,30 тис.грн. (1,48%);
- витрати на паливо - 516,60 тис.грн. (3,54%);
- витрати на електроенергію - 204,10 тис.грн. (1,40%);
- витрати на оплату праці - 8725,00 тис.грн. (59,83%);
- відрахування на соціальні заходи - 1901,00тис.грн. (13,04%);
- витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані
(проведення ремонту, технічного нагляду, обслуговування тощо)- 190,00
тис.грн. (1,30%);
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів - 776,40 тис.грн.
(5,32%);
- інші витрати (відрядні, повірка ЗВТ, тепло, водо-, електропостачання,
навчання, резерв відпусток та інше) - 2053,60 тис.грн. (14,08%).
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Протягом І кварталу 2018 року витрати на собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг) склали 3184,00 тис.грн. Обсяг та структура
витрат на собівартість мала наступний вигляд:
- витрати на сировину і основні матеріали - 29,00 тис.грн. (0,91%);
- витрати на паливо - 73,00 тис.грн. (2,29%);
- витрати на електроенергію - 61,00 тис.грн. (1,92%);
- витрати на оплату праці - 2041,00 тис.грн. (64,10%);
- відрахування на соціальні заходи - 432,00 тис.грн. (13,57%);
- витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані
(проведення ремонту, технічного нагляду, обслуговування тощо) - 3,00 тис.грн.
(0,09%);
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів - 181,00 тис.грн.
(5,68%);
- інші витрати (відрядні, повірка ЗВТ, тепло, водо-, електропостачання,
навчання, резерв відпусток, медогляд, оренда виробничі приміщення,
кур'єрська пошта, роботи з акредитації та інше) - 364,00 тис.грн. (11,43%).
Фактичний показник адміністративних витрат в 2015, 2016, 2017 роках, за
І квартал 2018 року більший від планового показника відповідно на 29,09% (або
на 544,40 тис.грн.), на 40,03% (або на 775,00 тис.грн.), на 76,71% (або на
1568,00 тис.грн.) та на 47,44% ( або на 269,00 тис.грн).
Протягом 2015-2016 років та у І кварталі 2018 року фінансові доходи та
витрати, витрати на збут Підприємством не планувались та не проводилися.
Загалом, аналіз виконання ДП „Херсонстандартметрологія" плану
фінансово-господарської діяльності у 2015, 2016, 2017 роках засвідчив
наявність у Підприємства тенденції до перевиконання доведених планових
показників як по доходах, так і по витратах.
Проведеним аналізом структури та динаміки активів Підприємства
встановлено, що зміна вартості активів має сталу тенденції. Зокрема упродовж
2015-2017 роками простежується позитивна тенденція до збільшення вартості
активів у порівнянні із 2014-2016 роками (коефіцієнти зростання склали - 1,07;
1,04; 1,04).
Обсяги активів Підприємства (валюта балансу), залучені до здійснення
фінансово-господарської діяльності, в абсолютному виразі протягом
досліджуваного періоду складали: станом на 31.12.2015 - 12702,00 тис.грн.
(вартість активів збільшилася на 846 тис.грн. у порівнянні із відповідним
періодом 2014 року); станом на 31.12.2016 - 13218,00 тис.грн. (вартість активів
збільшилася на 516,00 тис.грн.); станом на 31.12.2017 - 13697,00 тис.грн.
(вартість активів збільшилася на 479,00 тис. грн.); станом на 31.03.2018 13552,00 тис.грн. (вартість активів зменшилася на 145,00 тис.грн.).
В структурі активів Підприємства необоротні активи складають: 6843,00
тис.грн. (або 57,72 %) станом на 01.01.2015; 6400,00 тис. грн. (або 50,39 %)
станом на 01.01.2016; 6291,00 тис.грн. (або 47,59%) станом на 01.01.2017;
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6056,00 тис.грн. (або 44,21 %) станом на 01.01.2018; 5952,00 тис.грн. (або
43,92%) станом на 31.03.2018.
Необоротні активи сформовані з основних засобів (93,17 % станом на
31.12.2015; 92,78% станом на 31.12.2016; 95,97 % станом на 31.12.2017; 96,67 %
станом на 31.03.2018); інших необоротних активів (станом на 31.12.2015 та
станом на 31.12.2016 - 2,94%; станом на 31.12.2017 - 1,40 %; станом на
31.03.2018 - 0,77 %); нематеріальних активів (станом на 31.12.2015 - 1,31%;
станом на 31.12.2016 - 2,80%; станом на 31.12.2017 - 2,41 %; станом на
31.03.2018 - 2,34%); незавершеного будівництва ( 2,58% станом на 31.12.2015;
1,48 % станом на 31.12.2016; 0,21 % станом на 31.12.2017; 0,22 % станом на
31.03.2018).
Оборотні активи складають відповідно: 5013,00 тис.грн. (або 42,28 %)
станом на 01.01.2015; 6302,00 тис.грн. (або 49,61 %) станом на 01.01.2016;
6927,00 тис.грн. (або 52,41%) станом на 01.01.2017; 7641,00 тис.грн. (або
55,79%) станом на 01.01.2018; 7600,00 тис.грн. (або 56,08%)) станом на
31.03.2018.
Сформовані оборотні активи з грошових коштів (станом на 01.01.2015 60,44%; станом на 31.12.2015 - 65,88 %; станом на 31.12.2016 -71,88 %; станом
на 31.12.2017 - 66,78%; станом на 31.03.2018 - 66,62%); запасів (станом на
01.01.2015 - 4,63%; станом на 31.12.2015 - 3,05 %; станом на 31.12.2016 3,20%; станом на 31.12.2017 - 2,91%; станом на 31.03.2018 - 3,14%);
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (станом на 01.01.2015 3,93%; станом на 31.12.2015 - 1,17 %; станом на 31.12.2016 - 1,72 %; станом на
31.12.2017 - 0,97%; станом на 31.03.2018 - 0,83%); інших оборотних активів
(станом на 01.01.2015 - 27,93%; станом на 31.12.2015 - 27,85%; станом на
31.12.2016 - 21,96%; станом на 31.12.2017 - 28,07%; станом на 31.03.2018 28,34%); витрати майбутніх періодів (станом на 01.01.2015 - 3,07%; станом на
31.12.2015 - 2,05%; станом на 31.12.2016 - 1,24%; станом на 31.12.2017 1,27%; станом на 31.03.2018 - 1,07%);
Проведеним
аналізом
структури
дебіторської
заборгованості
встановлено, що дебіторська заборгованість впродовж періоду з 01.01.201531.03.2018 була сформована за рахунок поточної дебіторської заборгованість та
довгострокової дебіторської заборгованості, розміри яких складали відповідно:
станом на 01.01.2015 поточна дебіторська заборгованість 1575,00 тис.грн. (або
89,03%), довгострокова дебіторська заборгованість - 194,00 тис.грн. (або
10,97%); станом на 01.01.2016 поточна дебіторська заборгованість 1770,00
тис.грн. (або 90,40%), довгострокова дебіторська заборгованість - 188,00
тис.грн. (або 9,60%); станом на 01.01.2017 поточна дебіторська заборгованість
1563,00 тис.грн. (або 89,42%), довгострокова дебіторська заборгованість 185,00 тис.грн. (або 10,58%); станом на 01.01.2018 поточна дебіторська
заборгованість 2161,00 тис.грн. (або 96,22%), довгострокова дебіторська
заборгованість - 85,00 тис.грн. (або 3,78%); станом на 31.03.2018 поточна
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дебіторська заборгованість 2179,00 тис.грн. (або 97,93%), довгострокова
дебіторська заборгованість - 46,00 тис.грн. (або 2,07%).
В динаміці протягом 2015-2017 років сталої тенденції до зміни обсягів
дебіторської заборгованості дослідженням не виявлено. Проте, станом на
01.01.2018 в порівнянні з 01.01.2017 обсяг дебіторської заборгованості
збільшився на 498,00 тис.грн. або на 28,49%. Зазначене зростання відбулося за
рахунок збільшення обсягу іншої поточної дебіторської заборгованості.
Основну частку у складі поточної дебіторської заборгованості
досліджуваного періоду становила дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги, заборгованість за розрахунками з бюджетом та інша поточна
дебіторська заборгованість, зокрема:
- станом на 01.01.2015 дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги становила - 12,51%; за розрахунками з бюджетом - 6,79%;
інша - 80,70%;
- станом на 01.01.2016 дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги становила - 4,18%; за розрахунками з бюджетом - 28,25%;
інша - 67,57%;
- станом на 01.01.2017 дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги становила - 7,61%; за розрахунками з бюджетом - 17,98%;
інша - 74,41%;
- станом на 01.01.2018 дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги становила - 3,42%; за розрахунками з бюджетом - 12,68%;
інша - 83,90%;
- станом на 31.03.2018 дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги становила - 3,89%; за розрахунками з бюджетом - 16,11%;
інша - 81,00%.
Протягом досліджуваного періоду відбулося зростання загального обсягу
зобов'язань Підприємства на 153,0 тис.грн. (або на 13,61%).
У структурі поточних зобов'язань Підприємства основну питому вагу
впродовж 01.01.2015 - 31.03.2018 становили поточні зобов'язання за
розрахунками з бюджетом, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками зі
страхування та кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
Зокрема, у структурі зобов'язань протягом 01.01.2015 - 31.03.2018
складала кредиторська заборгованість:
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (станом на
01.01.2015 - 190,00 тис.грн. (або 16,90 %), станом на 01.01.2016 - 315,00 тис.грн.
(або 32,71%), станом на 01.01.2017 - 459,00 тис.грн. (або 35,80 %), станом на
01.01.2018 - 457,00 тис.грн. (або 31,50 %) та станом на 31.03.2018 - 362,00
тис.грн. (або 28,35 %);
- кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (відповідно:
станом на 01.01.2015 - 361,00 тис.грн. (або 32,12 %), станом на 01.01.2016 322,00 тис.грн. (або 33,44%), станом на 01.01.2017 - 468,00 тис.грн. (або
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36,51%), станом на 01.01.2018 - 450,00 тис.грн. (або 31,01%) та станом на
31.03.2018 - 433,00 тис.грн. (або 33,91 %);
- кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування (відповідно:
станом на 01.01.2015 - 97,00 тис.грн. (або 8,63%), станом на 01.01.2016 - 83,00
тис.грн. (або 8,62%), станом на 01.01.2017 - 46,00 тис.грн. (або 3,59%), станом
на 01.01.2018 - 61,00 тис.грн. (або 4,20%) та станом на 31.03.2018 - 46,00
тис.грн. (або 3,60%);
- кредиторська заборгованість з оплати праці (відповідно: станом на
01.01.2015 - 187,00 тис.грн. (або 16,64%), станом на 01.01.2016 - 158,00 тис.грн.
(або 16,41%), станом на 01.01.2017 - 182,00 тис.грн. (або 14,20%), станом на
01.01.2018 - 228,00 тис.грн. (або 15,71%) та станом на 31.03.2018 - 201,00
тис.грн. (або 15,74%);
- інші поточні зобов'язання (відповідно: станом на 01.01.2015 - 47,00
тис.грн. (або 4,18%), станом на 01.01.2016 - 21,00 тис.грн. (або 2,18%), станом
на 01.01.2017 - 117,00 тис.грн. (або 9,13%), станом на 01.01.2018 - 125,00
тис.грн. (або 8,61%) та станом на 31.03.2018 - 118,00 тис.грн. (або 9,24%).
Розмір власного капіталу Підприємства у досліджуваному періоді мав
тенденцію до збільшення: з 10732,00 тис.грн. станом на 01.01.2015 до 12275,00
тис.грн. станом на 31.03.2018.
Протягом
досліджуваного
періоду
розмір
власного
капіталу
Підприємства збільшується: на початок 2015 року: 10732,00 тис.грн. та на
кінець 2015 року: 11739,00 тис.грн. (збільшення - 1007,00 тис.грн.); на кінець
2016 року: 11936,00 тис.грн. (збільшення - 197,00 тис.грн.); на кінець 2017
року: 12246,00 тис.грн. (збільшення - 310,00 тис.грн.); на кінець І кварталу 2018
року: 12275,00 тис.грн. (збільшення на 29,0 тис.грн.).
Складовими власного капіталу ДП «Херсонстандартметрологія» є:
зареєстрований (статутний) капітал (580,00 тис.грн. упродовж всього періоду);
інший додатковий капітал (станом на 01.01.2015 - 9871,00 тис.грн.; станом на
31.12.2015 - 10878,00 тис.грн., станом на 31.12.2016 - 11075,00 тис.грн.; станом
на 31.12.2017 - 11385,00 тис.грн.; станом на 31.03.2018 - 11414,00 тис.грн.);
нерозподілений прибуток (281,00 тис.грн. упродовж всього періоду).
Загальну
оцінку
ефективності
управління
Підприємством
та
використання його активів проведено за сукупністю коефіцієнтів відповідно до
Методики №170, зокрема:
Коефіцієнт рентабельності активів (оптимальним є значення більше 0, з
тенденцією до збільшення протягом досліджуваного періоду) (показує розмір
чистого прибутку на одну гривню активів) 2015-2017 роки та І квартал 2018
року складає 0,04; 0,03; 0,02; 0,001 (0,01 - за І квартал 2017 року), що вище
оптимального значення зазначеного показника. При цьому, в динаміці
простежується його зменшення з 2015 року, що свідчить про недостатній рівень
економічного зростання та розвитку Підприємства у відповідні періоди. Одна
гривня активів Підприємства забезпечила 0,04 грн. прибутку у 2015 році, 0,03
грн. у 2016 році, 0,02 грн. у 2017 році.
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Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (оптимальним є
значення більше 0, значенням з 0,13 до 0,24, з тенденцією до збільшення
протягом досліджуваного періоду) (показує частку чистого прибутку, яка
припадає на 1 грн власного капіталу) за 2015-2017 роки, І квартал 2018 року
складає відповідно 0,04; 0,03; 0,03; 0,001 (0,01 - за І квартал 2017 року), що
свідчить про незначну частку прибутку у власному капіталі Підприємства, та
низьку частку прибутку у власному капіталі протягом досліджуваного періоду.
Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу (оптимальним є
значення більше 0, значенням з 0,12 до 0,18, з тенденцією до збільшення
протягом досліджуваного періоду) (показує частку фінансового результату від
операційної діяльності, яка припадає на 1 грн сукупного капіталу) за 2015-2017
роки, І квартал 2018 року складає відповідно 0,04; 0,04; 0,03; 0,001 (0,01 - за І
квартал 2017 року) вказує на низьку рентабельність сукупного капіталу
протягом досліджуваного періоду.
Коефіцієнт рентабельності діяльності (оптимальним є значення більше
0, з тенденцією до збільшення протягом досліджуваного періоду) (показує
наявність можливостей до відтворення та розширення виробництва) за 20152017 роки та І квартал 2018 року складає відповідно 0,11; 0,10; 0,06; 0,01 (за І
квартал 2017 року - 0,07), що свідчить про тенденцію до зменшення в динаміці
з 2015 року рентабельності діяльності, що вказує на скорочення (звуження)
можливостей Підприємства до відтворення та відсутність факторів щодо
розширення діяльності.
Коефіцієнт зносу основних засобів (оптимальним є значення, що
характеризується зменшенням протягом дослідо/суваного періоду) за 20152017 роки, І квартал 2018 року складає відповідно 0,49; 0,52; 0,54; 0,5 (І квартал
2017 року - 0,53), що свідчить про зношення основних засобів більше як на 50%
- значне моральне і фізичне зношення основних засобів. Збільшення значення
даного коефіцієнта в динаміці досліджуваних періодів є негативним явищем.
Коефіцієнт поновлення основних засобів (оптимальним є значення, що
характеризується збільшенням протягом досліджуваного періоду) за 20152017 роки складає відповідно 0,02; 0,05; 0,06 та свідчить про здійснення
Підприємством поновлення основних засобів, хоча рівень поновлення в
динаміці досліджуваних періодів не має істотного показника зростання.
Коефіцієнт оборотності активів (оптимальним є значення, що
характеризується збільшенням протягом досліджуваного періоду) показав, що
протягом 2015, 2016, 2017 років, січня-березня 2018 року активи Підприємства
здійснювали відповідно 0,34; 0,32; 0,37; 0,08 (0,08 - І квартал 2017 року)
оборотів, тобто в динаміці досліджуваних періодів оборотність активів
Підприємства не демонструють сталої тенденції.
Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства (оптимальним є
значення що характеризується збільшенням протягом досліджуваного періоду)
за 2015-2017 роки, січень-березень 2018 року складає відповідно 12,19; 9,31;
8,44; 9,61, та вказує, на послаблення фінансової стійкості Підприємства з 2015
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року. Однак, вцілому протягом досліджуваного періоду власний капітал
забезпечує рівень фінансової стійкості та може покрити всі наявні зобов'язання
Підприємства.
Коефіцієнт покриття (оптимальним є значення більше як 1, з
тенденцією до збільшення протягом досліджуваного періоду) (показує рівень
покриття оборотними засобами поточних зобов'язань) за 2015-2017 роки, І
квартал 2018 року складає відповідно 7,01; 5,45; 5,78; 6,55 вказує, що оборотні
засоби в змозі покрити власні поточні зобов'язання; ріст даного показника у
2015 та 2017 роках та у І кварталі 2018 року є свідченням посилення ліквідності
оборотних засобів.
Коефіцієнт загальної ліквідності (оптимальним є значення більше 1, з
тенденцією до збільшення протягом досліджуваного періоду) (показує рівень
покриття оборотними засобами всіх зобов'язань) за 2015-2017 роки, І квартал
2018 року складає відповідно 6,54; 5,40; 5,27; 5,95 та вказує, що оборотні засоби
в змозі покрити власні поточні зобов'язання.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (оптимальним є значення 0,2-0,35)
(показує можливість покриття наявними оборотними коштами поточних
зобов'язань) протягом досліджуваного періоду становив 4,62; 3,91; 3,86; 4,36
відповідно за 2015-2017 роки та І квартал 2018 року, що свідчить про високу
абсолютну ліквідність Підприємства. Підприємство може покрити власну
поточну заборгованість за рахунок грошових коштів, які є у нього в
розпорядженні на кінець відповідних періодів.
Коефіцієнт заборгованості (оптимальним є значення 0,5-0,7) (показує
рівень співвідношення залученого капіталу до власного капіталу) за 2015 -2017
роки, І квартал 2018 року складає відповідно 0,08; 0,11; 0,12; 0,10. Тобто частка
власного капіталу у валюті балансу Підприємства на кінець досліджуваних
років більша від частки залученого капіталу, що свідчить про можливість
покрити залучений капітал власним.
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу (оптимальним є значення
менше 1, з тенденцією до зменшення протягом досліджуваного періоду) за
2015-2017 роки, І квартал 2018 року складає відповідно 0,08; 0,10; 0,11; 0,09, що
свідчить про незначну частку залученого капіталу у валюті балансу:
Підприємство залежить від залученого капіталу, але віддає перевагу власним
ресурсам. Однак наявна тенденція до зростання частки залученого капіталу.
Підприємство протягом досліджуваного періоду не здійснювало
інвестиційної діяльності, відповідно ніякого прибутку від цього виду діяльності
не отримувало.
Таким чином, проведений аналіз вказує на те, що на хороший фінансовий
стан Підприємства вказують коефіцієнти рентабельності, що може свідчити про
стабільний рівень управління Підприємством та досягнення основної мети його
діяльності - прибутковості.
На необхідність поновлення основних засобів вказують високі
коефіцієнти їх зносу та зниження коефіцієнтів поновлення основних засобів.
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Слід зазначити, що впродовж 2015 року Перелік продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації скорочувався. Так, на підставі наказу Міністерства
екномічного розвитку і торгівлі України ,Дро визнання такими, що втратили
чинність, деяких наказів" від 27.03.2015 року втратили чинність наступні
нормативно-правові акти:
- наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 24 січня 1997 року № 37 "Про затвердження Правил
обов'язкової сертифікації підіймальних споруд та кранової продукції",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 квітня 1997 року за №
110/1914 (із змінами);
- наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 07 квітня 1997 року № 186 "Про затвердження Правил
обов'язкової сертифікації металообробного та деревообробного обладнання",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 вересня 1997 року за №
415/2219 (із змінами);
- наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 25 червня 1997 року № 366 "Про затвердження Правил
обов'язкової сертифікації засобів обчислювальної техніки", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 07 серпня 1997 року за № 295/2099 (із змінами);
- наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 12 вересня 1997 року № 567 "Про затвердження Правил
обов'язкової сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і
комплектувальних виробів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31
жовтня 1997 року за № 524/2328 (із змінами);
- наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 12 грудня 1997 року № 777 "Про затвердження Правил
обов'язкової сертифікації труб та балонів", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 06 лютого 1998 року за № 83/2523 (із змінами);
- наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 14 червня 1999 року № 322 "Про внесення доповнень до
Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, і до
Термінів уведення обов'язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні
та затвердження Правил сертифікації засобів індивідуального захисту
працюючих", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 червня 1999
року за № 404/3697(із змінами);
- наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 05 серпня 2004 року № 177 "Про затвердження
Положення про умови і порядок проведення конкурсів для визначення
підприємств, яким надаватимуться повноваження для проведення робіт із
знищення або утилізації неякісних алкогольних напоїв та тютюнових виробів",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року за №
1120/9719 (із змінами).
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Також, з 01.01.2016 на законодавчому рівні відмінена обов'язкова
атестація вимірювальних лабораторій, що вплинуло на формування планових
показників діяльності Підприємства на наступні періоди. Крім того, обсяги
робіт з випробувань харчової продукції та продовольчої сировини, у значній
мірі залежать від обсягів робіт з сертифікації продукції, що вплинуло на
формування доходу від даного виду діяльності.
За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності, здійсненого
за сукупністю коефіцієнтів, установлено, що Підприємство у період з
01.01.2015 по 01.04.2018 було платоспроможним, досягнуло економічного
розвитку, мало можливість до відтворення та розширення основного виду
діяльності, достатньо ефективно використовувало наявні ресурси та мало
достатні оборотні запаси для покриття поточних зобов'язань.
Загальна оцінка ефективності управління Підприємства проведена за
сукупністю коефіцієнтів, які характеризують прибутковість активів, майновий
стан, платоспроможність і ліквідність та при наявності прибутку Підприємства,
має задовільний рівень.
Водночас поступове моральне та фізичне зношення основних засобів
потребує здійснення більш дієвої інвестиційної політики для оновлення
основних засобів.
Виходячи з проведеного аналізу фінансових планів, результатів
фінансово-господарської діяльності та оцінки ефективності управління за
фінансовими коефіцієнтами для проведення аудиту визначені зовнішні та
внутрішні фактори ризику, які можуть негативно впливати на фінансовогосподарську діяльність Підприємства, з метою їх перевірки та надання
обґрунтованих рекомендацій щодо покращення ефективності управління
Підприємства.
2.2.
Результати
дослідження
факторів
ризику
фінансовогосподарської діяльності Підприємства, які вплинули або можуть
негативно вплинути на ефективність його діяльності.
2.2.1. Прийнятті рішення керівництвом Підприємства та/або взагалі
їх відсутність можуть мати негативний вплив на результати діяльності
ДП «Херсонстандартметрологія».
Так, по-перше, здійснення Підприємством витрат, обмежених
постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 року №899 «Про
порядок здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору
економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у
встановленому порядку» та з недотриманням вимог Господарського Кодексу
України спричинило здійснення зайвих витрат Підприємством.
Відповідно до частини другої статті 75 Господарського кодексу України
від 16.01.2003 № 4 3 6 - ^ , основним плановим документом державного
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комерційного підприємства є фінансовий план, відповідно до якого
підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та
спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до
установчих документів.
Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує
плановому, якщо інше не передбачено законом:
- підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств,
плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів
гривень - Кабінетом Міністрів України.
Фінансовий план ДП «Херсонстандартметрологія» на 2015 рік
затверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
29.08.2014; на 2017 рік затверджено листом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України «Щодо затвердження фінансового та
інвестиційного планів на 2017 рік» від 21.01.2017 №3243-09/2358-08; на 2018
рік затверджено листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
«Щодо затвердження фінансового та інвестиційного планів на 2017 рік» від
23.03.2018 №3243-09/12641-08. Лист Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України щодо затвердження Фінансового плану Підприємства на 2016
рік до аудиту не надано.
З огляду на зазначене, фінансові плани Підприємства на 2017 та 2018
роки затверджувалися несвоєчасно, тобто не у терміни, визначені
статтею 75 Господарського кодексу України.
Слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від
03.10.2012 №899 «Про порядок здійснення витрат суб'єктами господарювання
державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних
фінансових планів у встановленому порядку» (далі - Порядок №899)
установлено, шо суб'єкти господарювання державного сектору економіки у разі
незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому
порядку можуть здійснювати витрати, які безпосередньо пов'язані з
виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). При цьому
забороняється здійснювати витрати на:
- капітальні інвестиції (за винятком випадків, рішення щодо яких
прийнято Кабінетом Міністрів України);
- придбання та оренду легкових автомобілів;
- маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги;
- консалтингові послуги;
- страхування (крім витрат на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, обов'язкове страхування та страхування відповідно до
міжнародних договорів);
- представницькі заходи;
- виробництво та розповсюдження реклами;
- благодійну, спонсорську та іншу допомог;
- відрахування до резерву сумнівних боргів;
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- не можуть здійснювати продаж, списання державного майна.
Довідково: Відповідно до пп. 14.1.108 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України
маркетингові послуги (маркетинг) — послуги, що забезпечують функціонування діяльності
платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг),
політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та
післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого
платника податків.

Під час аудиторського дослідження встановлено, що в недотримання
пункту 1 Порядку №899 Підприємством протягом періоду з 01.01.2017 по
20.01.2017 та з 01.01.2018 по 22.03.2018, здійснено витрат на капітальні
інвестиції, маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги 235,76
тис.грн., тобто до затвердження фінансового плану на відповідний рік.
Зокрема, за період з 01.01.2017 по 20.01.2017 здійснено витрат на
капітальні інвестиції на суму 77,10 тис.грн. (остаточний розрахунок за
обладнання по договору від 01.08.2016 № 02/2016), на маркетингові та
інформаційно-консультаційні послуги на суму 4,00 тис.грн.
За період з 01.01.2018 по 22.03.2018 здійснено витрат на капітальні
інвестиції на суму 132,64 тис.грн., на маркетингові та інформаційноконсультаційні послуги на суму 22,02 тис.грн.
Слід наголосити, шо Порядком №899 не визначено, які обмеження щодо
нездійснення капітальних інвестицій діють до затвердження в уставленому
порядку фінансових планів (здійснення оплати, або отримання товарів, робіт та
послуг), а тому наразі дане питання законодавчо неврегульовано.
Варто зазначити, що придбання вказаних активів було передбачено
відповідними фінансовими планами, проте у період аудиту фінансові плани ДП
«Херсонстандартметрологія» затверджувалися несвоєчасно, тобто не в терміни,
визначені статтею 75 Господарського кодексу України.
У результаті вищевикладеного, витрати на капітальні інвестиції,
маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги на загальну суму 235,76
тис.грн здійснено Підприємством з недотриманням вимог п.1 п.п.1) Порядку
здійснення витрат № 899.
Провідним економістом з планування ДП «Херсонстандартметрологія»
Самсоновою Л.Л. надано пояснення, відповідно до якого фінансовий план
Підприємства на 2017 рік було надано для затвердження до Мінекономрозвитку
31.05.2016 року; фінансовий план Підприємства на 2018 рік було надано для
затвердження до Мінекономрозвитку 02.06.2017 року, тобто своєчасно.
У зв'язку з прийняттям постанови КМУ від 13.12.2017 № 959 «Про
внесення змін до п. 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини
чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх
об'єднаннями» до фінансового плану ДП «Херсонстандартметрологія»
вносились корективи.
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Таким чином, на здійснення витрат на капітальні інвестиції, маркетингові
та інформаційно-консультаційні послуги до затвердження фінансового плану на
відповідний рік також вплинули зовнішні фактори, які призвели до
несвоєчасного затвердження фінансових планів Підприємства.
Також, аудиторським дослідженням встановлено, що протягом 2017 року
та І кварталу 2018 року Підприємством понесено (у складі адміністративних
витрат) незаплановані Фінансовими планами на відповідні роки витрати на
загальну суму 9,00 тис.грн. (юридичні послуги ТОВ «Юридичне бюро
«КАНОН» на суму 7,0 тис.грн. за представництво інтересів у суді по справі
№667/1953/16-к згідно договору №05-юр від 21.04.2017 (акт від 24.04.2017
№32 та банківська виписка від 24.04.2017 на суму 6,0 тис.грн., акт від
26.01.2018 №9 та банківська виписка від 26.01.2018 на суму 1,0 тис.грн.) та
послуги з оцінки майна на суму 2,00 тис.грн., чим недотримано вимоги абзацу
другого частини другої статті 75 Господарського кодексу України.
Відповідно до пояснення провідного економіста з планування ДП
«Херсонстандартметрологія» Самсонової Л.Л., юридичні послуги та послуги з
оцінки майна є не основними витратами в діяльності підприємства та
виникають по мірі необхідності і запланувати суму таких послуг неможливо, в
зв'язку з чим такі витрати плануються в складі статті «інші адміністративні
витрати».
Довідково: Абзацом другим частини другої статті 75 Господарського кодексу
України від 16.01.2003 №о436-^ передбачено, що основним плановим документом
державного комерційного підприємства є фінансовий план, відповідно до якого
підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів
для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Враховуючи вищевикладене, здійснення Підприємством витрат,
обмежених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 року
№899 «Про порядок здійснення витрат суб'єктами господарювання державного
сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових
планів у встановленому порядку» та з недотриманням вимог Господарського
Кодексу України спричинило здійснення зайвих витрат Підприємством.
Так, витрати на капітальні інвестиції, маркетингові та інформаційноконсультаційні послуги на загальну суму 235,76 тис.грн здійснені
Підприємством з недотриманням вимог п. І п.п. 1) Порядку №899, що свідчить
про
прийняття
управлінських
рішень
керівництвом
ДП
«Херсонстандартметрологія» щодо проведення витрат на тлі впливу зовнішніх
факторів щодо несвоєчасного затвердження Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України фінансових планів.
Крім того, витрати на юридичні послуги та послуги з оцінки майна на
загальну суму 9,00 тис.грн. здійснені Підприємством з недотриманням вимог
абзацу другого частини другої статті 75 Господарського кодексу України.
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По-друге, відсутність прийнятих рішень Підприємства вплинуло на
ефективність діяльності Сектору з ремонту засобів вимірювальної техніки.
Аудиторським дослідженням діяльності Сектору з ремонту засобів
вимірювальної техніки ДП «Херсонстандартметрологія» встановлено, що
відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
«Щодо штатного розпису та організаційної структури» від 05.05.2015 №324106/14498-08 погоджено організаційну структуру (нова редакція) та штатний
розпис (нова редакція) Підприємства. Так, новим штатним розписом введено
до структури Підприємства Сектор з ремонту засобів вимірювальної техніки у
складі 5 штатних одиниць.
Відповідно до положення про сектор з ремонту засобів вимірювальної
техніки ДП «Херсонстандартметрологія» (далі - Сектор), затвердженого
в.о.генерального директора Підприємства від 12.08.2015 (далі Положення про
Сектор), Сектор є структурним підрозділом Підприємства, який не має статусу
юридичної особи і підпорядковано безпосередньо заступнику генерального
директора за напрямком.
Відповідно до пп.1.4 Положення про Сектор Адміністрація Підприємства
несе юридичну та фінансову відповідальність за діяльність Сектору.
Структура Сектора складається з 5 штатних одиниць і виглядає
наступним чином:
- начальник сектору, інженер (3 штатні одиниці), слюсар 6 розряду (станом
на 2015-2016 роки);
- начальник сектору, інженер з ремонту (3 штатні одиниці), слюсарремонтник 6 розряду (станом на 2017 і по теперішній час).
- Сектор виконує та надає послуги юридичним особам всіх форм власності
та фізичним особам, в межах, встановлених чинним законодавством та
цим Положенням, а саме:
- ремонт або технічне обслуговування ЗВТ та випробувального
обладнання;
- надання інших послуг - монтаж, демонтаж та сервісне обслуговування
обладнання;
- проектування та виробництво нового обладнання;
- гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання;
- модернізація обладнання (п.2.1 Положення про Сектор).
Підпунктом 4.2 Положення про Сектор передбачено, що відповідальність
за результати діяльності Сектору несе керівник сектору, а працівники сектору за галузь роботи в межах обов'язків, які викладені в посадових інструкціях.
Відповідно до положення про сектор по ремонту засобів вимірювальної
техніки ДП «Херсонстандартметрологія» (далі Сектор), затвердженого
генеральним директором Підприємства від 21.12.2017 (далі Положення про
Сектор, Сектор є окремим структурним підрозділом Підприємства, до складу
Сектору входить Група по зачистці резервуарів (п.1.1, п.1.5 Положення про
Сектор)
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Структура Сектора складається з 5 штатних одиниць і виглядає
наступним чином:
- начальник сектору, інженер (3 штатні одиниці), слюсар 6 розряду (станом
на 2015-2016 роки);
- начальник сектору, інженер з ремонту (3 штатні одиниці), слюсарремонтник 6 розряду (станом на 2017 і по теперішній час).
Сектор виконує та надає послуги юридичним особам всіх форм власності
та фізичним особам, в межах, встановлених чинним законодавством та цим
Положенням, а саме:
- ремонт або технічне обслуговування ЗВТ та випробувальне обладнання;
- надання інших послуг клієнтам, а саме - монтаж та демонтаж ЗВТ,
сервісне обслуговування (п.2.1 Положення про Сектор).
Аналізом
отриманих
доходів
від
діяльності
Сектору
ДП
«Херсонстандартметрологія» та понесених на здійснення цієї ж діяльності
витрат встановлено наступне.
Підприємством у 2015-2017 роках та І кварталі 2018 року від робіт, що
виконуються Сектором, отримано доходів на загальну суму 1067,67 тис.грн., в
т.ч. у 2015 році - 9,83 тис.грн., у 2016 році - 374,04 тис.грн., у 2017 році 547,36 тис.грн., І квартал 2018 року - 136,44 тис.грн.
Водночас, фактичні витрати понесені для виконання випробувальних
робіт в аналогічному періоді становили, 1067,67 тис.грн., в т.ч. у 2015 році 232,36 тис.грн., у 2016 році - 422,10 тис.грн., у 2017 році - 536,67 тис.грн., І
квартал 2018 року - 119,98 тис.грн.
Вищевказані облікові дані вказують на перевищення фактичної
собівартості наданих послуг (робіт) над отриманими доходами, що призвело до
негативного фінансового результату діяльності Сектору за результатами 2015
року. Так, фінансовий результат у 2015 році склав 222,53 тис.грн.
Проведеним аналізом факторів, що здійснюють вплив на фінансовий
результат діяльності Сектору, встановлено наступне.
Формування цін на договірні послуги (роботи) з проведення ремонту та
технічного обслуговування ЗВТ ДП «Херсонстандартметрологія» у 2015 році
встановлювалося наказами по Підприємству з врахуванням вимог
Господарського кодексу України від 16.03.2003 №436-VI та Статуту ДП
«Херсонстандартметрологія», Методикою визначення вартості метрологічних
робіт і послуг, затвердженою наказом Міністерства економічного розвиту і
торгівлі України від 15.06.2012 №706; Методикою визначення трудомісткості
та
вартості
робіт
із
стандартизації,
затвердженою
наказом
Держспоживстандарту України від 19.10.2007 №274; Правилами визначення
вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом
Держстандарту України від 10.03.1999 №100 з урахуванням фактичних витрат
Підприємства та державних мінімальних гарантій.
Договірна вартість послуг з ремонт та ТО визначається відповідно до цін
затверджених наказами генерального директора Підприємства. В свою чергу
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ціна на послуги встановлюється виходячи з вартості одної людино-години та
кількості трудових затрат необхідних для виконання певного виду робіт
(послуг).
У ДП «Херсонстандартметрологія» застосовується погодинна система
оплати праці.
Аналізом структури собівартості наданих послуг встановлено, що у 2015
році витрати на заробітну плату з нарахуваннями становлять 6767,60 тис.грн. та
складають найбільшу питому вагу витрат у складі собівартості робіт - 57,68%.
Враховуючи фактичну штатну чисельність працівників Сектору та норму
тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні у 2015 році - 2004
години та протягом травня-грудня 2015 року - 1350 годин. Розрахунково
загальна кількість використаних трудових затрат на ведення діяльності
Сектором у травні - грудні 2015 року становить 6750 людино-годин.
Разом з тим, загальна кількість понесених трудових затрат на виконання
укладених договорів з надання послуг ремонту та ТО ЗВТ становить протягом
травня-грудня 2015 року - 130,20 людино-годин, що в середньому у 50 разів
менше від кількості використаних трудових затрат на ведення діяльності
Сектором.
Відповідно у разі умови залишення спеціалістів Сектору в структурі
інших прибуткових підрозділів Підприємства та/або скорочення у 2015 витрат
на заробітну плату новоствореного Сектору/затвердження штатної структури з
меншою кількістю працівників Сектору, це сприяло б уникненню Сектором ДП
«Херсонстандартметрологія» негативного фінансового результату діяльності.
Вищевикладене вказує на неповну завантаженість працівників Сектору,
яка спричинена недостатнім обсягом замовлень. Так, неповна завантаженість
працівників при застосуванні Підприємством погодинної системи оплати праці
призводить до негативного фінансового результату діяльності вказаного
сектору по результатам роботи 2015 року.
Враховуючи
вищевикладене.
відсутність
прийнятих
рішень
Підприємства, а саме: вчасне вжиття заходів (прийняття рішень) щодо
збільшення (нарощення) обсягу замовлень, оптимізації штатної структури
Сектору, не дало змогу у 2015 році запобігти понесенню витрат від діяльності
Сектору в загальній сумі 222,53 тис.грн, які не покриті доходами, отриманими
від цієї ж діяльності. У зв'язку із чим частина понесених витрат Сектором у
2015 році, яка не покрита його доходами, покрито доходами отриманими від
діяльності інших структурних підрозділів Підприємства.
По-третє, існуючі недоліки використання активів впливають на
відображення їх реальної вартості, збільшення витрат в обліку Підприємства та
недоотримання доходів.
Аудиторським дослідженням дотримання законодавства та ефективності
використання основних засобів Підприємства встановлено, що станом на
01.01.2015 на балансі Підприємства обліковувалось основних засобів по
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первісній вартості на суму 11479,00 тис.грн., з них більшу частину складали
інструменти, прилади, інвентар (меблі) (5973,00 тис.грн. або 52,03%) та
будинки, споруди та передавальні пристрої (2357,00 тис.грн. або 20,53%).
Протягом 2015 року спостерігалось незначне збільшення вартості
основних засобів Підприємства. Загалом, за рік сума вартості основних засобів
збільшилась і станом на 01.01.2016 склала 11613,00 тис.грн.
Фактично капітальні інвестиції у 2015 році склали 166,90 тис.грн, в т.ч.:
придбання (виготовлення) основних засобів 129,00 тис.грн., придбання інших
необоротних матеріальних активів 37,90 тис.грн.
Станом на 01.01.2017 на балансі Підприємства обліковувалось основних
засобів по первісній вартості на суму 12187,00 тис.грн.
Фактично капітальні інвестиції у 2016 році склали 302,00 тис.грн, в т.ч.:
придбання (виготовлення) основних засобів 250,00 тис.грн., придбання
(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 19,00 тис.грн.,
придбання (створення) нематеріальних активів - 33,00 тис.грн.
Протягом 2017 року спостерігалось незначне збільшення вартості
основних засобів Підприємства. Загалом, за рік сума вартості основних засобів
збільшилась і станом на 01.01.2018 склала 12656,00 тис.грн., з них більшу
частину складали інструменти, прилади, інвентар(меблі) (6768,00 тис.грн. або
53,48%) та будинки, споруди та передавальні пристрої (2480,00 тис.грн. або
19,60%).
Фактично капітальні інвестиції у 2017 році склали 774,00 тис.грн, в т.ч.:
придбання (виготовлення) основних засобів 646,00 тис.грн., придбання
(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 128,00 тис.грн.
Станом на 01.04.2018 на балансі Підприємства обліковувалось основних
засобів по первісній вартості на суму 12776,00 тис.грн.
Фактично капітальні інвестиції за І квартал 2018 року склали 119,90
тис.грн, в т.ч.: придбання (виготовлення) основних засобів 102,80 тис.грн.,
придбання інших необоротних матеріальних активів 17,10 тис.грн.
Під час аудиту встановлено, що станом на 01.04.2018 на балансі
Підприємства
обліковуються
основні
засоби
первісною
вартістю
12776,00 тис.грн., ступінь зносу яких складала 55%, що свідчить про
зношеність та недостатній рівень їх оновлення. Значна кількість основних
засобів використовується не один десяток років.
В ході дослідження виявлено 495 випадків утримання на балансі
Підприємства основних засобів первісною (переоціненою) вартістю 1612,83
тис.грн. та балансова (залишкова) вартість яких дорівнює нулю.
Слід зазначити, що згідно з п.4 Положення (Стандарту) бухгалтерського
обліку 7 «Основні засоби» (далі - П(С)БО 7) до основних засобів відносяться
матеріальні активи, які підприємство отримує з метою використання їх у
процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації)
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яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). На
баланс підприємства основні засоби зараховуються за первісною вартістю, а
первісна вартість - це історична (фактична) собівартість необоротних активів у
сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених
(переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.
Керуючись п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби», підприємство може
переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість значно
відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.
Проте, у досліджуваному періоді переоцінка основних засобів не
здійснювалась, коли в той же час Підприємством вказані основні засоби
фактично використовувалися та мали корисну складову для забезпечення
діяльності Підприємства.
Зважаючи на вищевказане, 495 одиниць основних засобів, що
обліковуються на балансі Підприємства, залишкова вартість яких станом на
01.04.2018 дорівнює 0,00 грн, втратили корисність і є фізично та морально
зношеними, або їх вартість відрізняється від їх справедливої вартості, проте
використовуються у виробничому процесі, що створює передумови проведення
їх дооцінки.
Відповідно до п. 17 П(С)БО 7 «Основні засоби» 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.
Під час аудиту надано питання головному бухгалтеру ДП
«Херсонстандартметрологія» пояснити чому Підприємством не здійснювалася
переоцінка основних засобів залишкова вартість яких дорівнює нулю, на яке
надано наступну відповідь: «Переоцінку основних засобів підприємством не
проводило, так як для оцінки майна потрібно залучати професійного оцінювача,
якому потрібно платити кошти за кожен об'єкт переоцінки. Тому переоцінку
основних засобів для підприємства проводити недоцільно. Крім того, слід
зазначити, що у розділі «Переоцінка основних засобів» у п.16 П(С)БО 7
«Основні засоби» зазначено, що підприємством може переоцінювати об'єкт
основних засобів. З цього витікає, що Підприємством саме може, а не
зобов'язане переоцінювати свої основні засоби».
Довідково: Абзацом 2 пункту 1 розділу VII Методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 (далі - Методичні рекомендації
№11), передбачено, що рішення про проведення переоцінки об'єктів основних засобів
суб'єктом державного сектору погоджується з органом, уповноваженим управляти
об'єктами державної (комунальної) власності, якщо такий визначено.
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Слід зазначити, що протягом періоду аудиту Підприємством листи з
надання пропозицій здійснити переоцінку основних засобів, що мають нульову
залишкову вартість, до органу управління не направлялися.
Дослідженням своєчасності, повноти та дотримання норм законодавства
щодо списання основних засобів, що обліковувалися на балансі Підприємства,
встановлено, що за даними оборотно-сальдових відомостей по рахунку 10
„Основні засоби" за 2015-2017 роки та за І квартал 2018 року Підприємством
списано 80 одиниць основних засобів первісною вартістю 320,84 тис.грн. та
балансовою (залишковою) вартістю, що дорівнює 12,36 тис.грн., в т.ч.:
- протягом 2015 року Підприємством списано 8 одиниць основних засобів
первісною вартістю 34,41тис.грн.;
- протягом 2016 року - 2 одиниці основних засобів первісною вартістю 4,63тис.грн.;
- протягом 2017 року - 69 одиниць основних засобів первісною вартістю
- 278,69 тис.грн.;
За І квартал 2018 року - 1 одиницю основних засобів первісною вартістю
3,11тис.грн.
Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості по субрахунку 106
«Інструменти, прилади та інвентар» за 2017 рік, актів на списання майна від
31.03.2017 №3 та №5 встановлено, що Підприємством списано з балансу
основні засоби вартість яких за одиницю є більше 10,00тис.грн., а саме:
- установка таксометрична УПТ-1 первісною вартістю 12,70 тис.грн.;
- установка для повірки термометрів, електричних термометрів УТТ-6В
первісною вартістю 16,94 тис.грн.;
- набір мір пропускання координат кольору первісною вартістю
13,34 тис.грн.
Акти на списання затверджено генеральним директором Підприємства та
підписано всіма членами інвентаризаційної комісії Підприємства, затвердженої
наказом №589 від 28.10.2015: голова комісії - заступник генерального
директора Бартків Л.Г., члени комісії - головний бухгалтер Гаврильченко О.О.,
начальник відділу Рязанова С.В., провідні інженери Печерей Н.І. та Калюжна
Т.В., бухгалтер 1 кат. Ванкудра Х.В., бухгалтер 2 кат. Дудченко В.Ю.
На запит від 24.07.2018 №12 про надання дозвільних документів щодо
погодження суб'єктом управління списання матеріальних цінностей/майна,
які рахувалися в обліку Підприємства, довідкою головного бухгалтера
Підприємства від 08.08.2018 надано відповідь, що у зв'язку з тим, що у
підприємства не виникало ситуації при списанні основних засобів щодо
звернення до Мінекономрозвитку про дозвільні документи на списання
матеріальних цінностей, які рахувалися в обліку Підприємства. Також
зазначено, що при списані основних засобів Підприємство керується
Постановою Кабінету міністрів України від 08.11.2007 №1314 ,Дро
затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" (зі змінами та
доповненнями).
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Довідково: Підпунктом 2.1.4. Контрактів з керівником №41 від 14.12.2015 та №19
від 07.08.2017 передбачено, що Генеральний директор зобов'язується
ефективно
використовувати державне майно і забезпечувати отримання прибутку Підприємства, що
передбачається його річними фінансовими планами.
Підпунктом 2.1.12. Контрактів з керівником №41 від 14.12.2015 та №19 від
07.08.2017 зазначено, що Генеральний директор забезпечує контроль за законністю,
ефективністю використання та збереженням закріпленого за Підприємством державного
майна;
Пунктом 6.6 Статутів (затверджене наказами Мінекономрозвитку від 17.07.2013
№839 та від 27.10.2017 №1575) передбачено, що майно Підприємства є державною
власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.
Пунктом 6.8 Статутів передбачено, що відчуження, списання основних фондів, що є
державною власністю і закріплені за Підприємством на праві господарського відання,
здійснюються за погодженням з Уповноваженим органом управління в порядку,
установленому законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна
кошти використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.
Пунктом 7.5 Статутів передбачено, що Генеральний директор відповідно до
покладених на нього завдань здійснює керівництво Підприємством та несе персональну
відповідальність за стан та діяльність Підприємства, подає Уповноваженому органу
управління інформацію про фінансово-господарську діяльність Підприємства, стан об 'єктів
державної власності, у тому числі корпоративних прав, ефективність управління
державним майном;
Пунктом 9.4 Статутів передбачено, що основним показником ефективності
діяльності Підприємства є прибуток, що визначається як різниця між одержаними ним
доходами від господарської діяльності та здійсненими витратами.
Пунктом 5 Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314 (далі - Порядок №1314)
зазначено, що списання майна здійснюється суб'єктом господарювання, на балансі якого
воно перебуває, на підставі прийнятого суб'єктом управління рішення про надання згоди на
його списання.
Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних
матеріальних активів суб'єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких
становить менш як 10 тис.грн. (до 04.04.2017) та 20 тис.грн. (починаючи з 05.04.2017року
по теперішній час), здійснюється за рішенням керівника такого суб'єкта відповідно до
цього Порядку. [39]

Таким чином, у результаті вищевикладеного Підприємством в
недотримання п.5 Порядку №1314, п.6.8 Статуту підприємства, затвердженого
наказом Мінекономрозвитку від 17.07.2013 №839, списано основних засобів без
згоди суб'єкта управління майна - Мінекономрозвитку, на загальну суму 42,98
тис.грн.
Під час аудиту досліджувалося питання щодо отримання доходів від
списаних протягом періоду аудиту основних засобів та встановлено, що
матеріали, отримані в результаті списання майна, та непридатні для
використання вузли, деталі, матеріали та агрегати як вторинна сировина
(металобрухт тощо) на рахунках
бухгалтерського обліку Підприємства
протягом періоду аудиту не оприбутковувалися та доходи від здачі списаного
майна як металобрухту Підприємством в обліку не рахувалися.
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Довідково: За визначенням, металобрухт — це непридатні для прямого використання
вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність
внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх
сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і
кольорових металів і їх сплавів (ст. 1 Закону України «Про металобрухт» від 05.05.1999
№ 619-ХУ)
Пунктом 22 Порядку №1314 передбачено, що розбирання, демонтаж та списання
майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення
відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечується безпосередньо
суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.
Пунктом 23 Порядку №1314 передбачено, що усі вузли, деталі, матеріали та
агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого
обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті
списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку
запасів. Непридатні
для використання
вузли, деталі, матеріали та агрегати
оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).
Пунктом 9 розділу VIII Методичних рекомендацій №11 передбачено, що усі вузли,
деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для
ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали,
отримані в результаті списання основних засобів, оприбутковуються з відображенням на
рахунках бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті списання майна основні
засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних
засобів. Непридатні
для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати
оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).
Оцінку металобрухту проводять за правилом, викладеним у пункті 15 розділу II
Методичних рекомендацій №11. Тобто металобрухт оприбутковують за чистою вартістю
реалізації, яку визнають доходом, відповідно до абзацу 4 пункт 9 розділу VIII Методичних
рекомендацій № 11.

Таким чином, в недотримання вимог пунктів 22-23 Порядку №1314, п.9
розділу
VIII
Методичних
рекомендацій
№11,
Підприємством
в
бухгалтерському обліку за період аудиту операції щодо оприбуткування
металобрухту, що отримано від списання основних засобів первісною вартістю
296,56 тис.грн. (не враховано майно, що списано у зв'язку з нестачею), не
відображено ні в кількісному, ні в вартісному показниках, що вплинуло на
заниження вартості запасів у 2015, 2016 та 2017 роках.
Довідково: Пунктом 5.4 Методичних рекомендацій щодо обліку дорогоцінних металів
і дорогоцінного
каміння,
дорогоцінного
каміння
органогенного
утворення
та
напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2015 № 780 (далі - Методичні рекомендації
№780), передбачено, що брухт та відходи із вмістом дорогоцінних металів передаються до
переробних підприємств на підставі договорів купівлі-продажу (реалізації) або на умовах
давальницької сировини для виконання послуги переробки, укладених у письмовій формі.
Пунктом 7.3 Методичних рекомендацій №780 передбачено, що дані про вміст
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в основних засобах заносяться в облікові
регістри на підставі відомостей, зазначених в технічній документації (паспортах,
формулярах, керівництві з експлуатації, довідниках тощо). У разі відсутності таких даних
(засоби іноземного виробництва, застаріле обладнання вітчизняного виробництва тощо)
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вміст дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визначається за інформацією
розробників, виготовлювачів або комісії суб'єкта на підставі аналогів та розрахунків. Про
комісійне визначення вмісту дорогоцінних металів робиться відповідний запис в облікових
документах.
Відповідно до п.7.7 Методичних рекомендацій №780, списання на витрати
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у складі основних засобів здійснюється на
підставі акта вибуття або ліквідації у разі їх непридатності для подальшого використання.
В акті відображається маса дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які належить
оприбуткувати як брухт і відходи. У разі передчасного списання основних засобів в актах
зазначаються причина та винні у цьому особи.
Абзацом 5 пункту 9 розділу УІІІ Методичних рекомендацій №11 передбачено, що
вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб'єктам
господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і
відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних
відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності".

Дослідженням встановлено, що майно списане з обліку Підприємства
протягом періоду аудиту, в недотримання п.5.4 Методичних рекомендацій
№780, абз.5 п.9 розд. VIII Методичних рекомендацій №11, до спеціалізованих
організацій переробників не передавалося, договори на утилізацію об'єктів
державної власності не укладалися, акти прийому-передачі на утилізацію не
складалися.
Також, в недотримання п.7.7 Методичних рекомендацій №780,
Підприємством не відображені в актах списання основних засобів дорогоцінні
метали та які не оприбутковані як брухт і відходи по обліку Підприємства. В
актах на списання основних засобів зазначено про повну відсутність
дорогоцінних металів.
Під час аудиту надано Запит від 02.08.2018 №14 та повторний запит від
15.08.2018 №17 стосовно надання Підприємством документів, що
підтверджують оприбуткування брухту з кольорових та чорних металів
отриманих від списання майна за період аудиту з наданням картки рахунку та
договорів з підприємствами-переробниками, яким було передано списане за
період аудиту майно, у складі якого є брухт кольорових та чорних металів, та
первинні документи до них.
На вказаний запит, головним бухгалтером Підприємства надано
пояснювальну записку від 16.08.2018 про наступне: „...документи, що
підтверджують оприбуткування брухту з кольорових та чорних металів
отриманих від списання майна за період аудиту надати не можу, так як
оприбуткування брухту в бухгалтерському обліку проводиться на основі
документів (довідок, актів, накладних та інших). Інформацію про наявність
видів металів, які знаходяться в приборах та обладнанні (в паспортах ця
інформація не вказується) отримати не можливо. Оприбуткування брухту з
кольорових та чорних металів від списання майна, проводиться в
бухгалтерському обліку, після здачі майна підприємством-переробником, які
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проводять розбирання майна та надають документ щодо виду і ваги отриманого
від нашого підприємства металобрухту".
Довідково: В пункті 7.4 Методичних рекомендацій №780 зазначено, що в окремих
випадках, коли комісія суб'єкта не може визначити вмісту дорогоцінних металів через
відсутність даних про наявність дорогоцінних металів або аналогів, в облікових документах
робиться запис про можливість наявності в основних засобах дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, вміст яких буде визначено після списання та переробки.
Будь-які записи в інвентарних картках майна, що списано протягом періоду аудиту,
про можливість наявності в основних засобах дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
відсутні. Крім, 11 одиниць, які знаходяться в обліку на позабалансовому рахунку 023.
Пунктом 7.6 Методичних рекомендацій №780 передбачено, що у разі передавання або
реалізації основних засобів, у тому числі списаних, суб'єкт обов'язково у супровідних
документах зазначає назви, маси дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також
метод визначення вмісту дорогоцінних металів.

Під час дослідження встановлено, що в інвентарних картках обліку
основних засобів за ф.ОЗ-6 в графах 21-23 Підприємством не завжди
заповнювалися дані щодо найменування, виду і маси ДМ, чим недотримано
вимоги п.2 розділу 9 Порядку складання типових форм з обліку та списання
основних засобів суб'єктами державного сектору, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 (далі - Порядок №818).
Довідково: Пунктом 1 розділу 9 Порядку №818 передбачено, що Інвентарна картка
обліку об'єкта основних засобів є регістром аналітичного обліку основних засобів і
відкривається на об'єкт основних засобів бухгалтерською службою в одному примірнику та
заповнюється на підставі акта введення в експлуатацію основних засобів, акта прийманняпередачі основних засобів, технічної та іншої супровідної документації, а також інших
первинних документів.
Пунктом 2 розділу 9 Порядку №818 передбачено, що інформація про основні засоби
вноситься до інвентарної картки із зазначенням назви об'єкта,
інвентарного
(номенклатурного) номера, року випуску (побудови), паспорта (моделі, типу, марки),
місцезнаходження об 'єкта при оприбуткуванні, первісної, ліквідаційної вартості та
вартості, яка амортизується, строку корисного використання, короткої характеристики
об'єкта, зміни у вартості об'єкта, нарахованої амортизації та інших відомостей. На
основний засіб, що був в експлуатації, наводиться сума накопиченого зносу. Коротка
характеристика об 'єкта основних засобів містить якісні показники, не наведені у технічній
документації, пристосування і приладдя, що належать до об'єкта основних засобів, а
також дані щодо дорогоцінних металів.

Так, дослідженням встановлено, що Підприємством не заповнено графи
21-23 в інвентарній картці по основному засобу „Синтезатор частот Ч-6-31" за
інвентарним номером 311109240, в той же час по аналогічному обладнанню
„Синтезатор частот Ч-6-31" за інвентарним номером 311109241 зазначено про
наявність ДМ: золото - 1,0501 мг, срібло - 97,8922 мг, мет.плат паладий 19,0496 мг.
На підставі запиту від 02.08.2018 №14 до аудиту надано технічну
документацію (паспорти, технічні описи та інструкції з експлуатації) на деяке
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майно, яке було списано за період аудиту. З усної інформації працівників
Підприємства вся документація не надана у зв'язку з тим, що дата виготовлення
більшості майна 80-90-ті роки і на Підприємстві дана документація не
збереглася.
Так, дослідженням встановлено, що в графах 21-23 інвентарної картки
майна „Амперметр Д-5017" за інвентарним номером №311109156 відсутні
будь-які записи щодо наявності ДМ, в той же час згідно даних Розділу 6
„Сведения о рекламаціях" Паспорту на амперметр Д5017 №1335 зазначено про
наявність у вказаному майні, що списано Підприємством 28.04.2017, ДМ:
срібло - 0,018, паладій - 0,05, мідь та її сплави - 1,092, алюміній та його сплави
- 1,011г.
Згідно наданого до аудиту технічного опису та інструкції з експлуатації
Елементу нормального термост. Х-489 встановлено, про наявність наступної
інформації: „на поверхности алюминиевой платы разположены печатные
нагревательные элементы. В пазах на боковых стенках камеры расположены
платиновые термопреобразователи сопротивления. На схеме Термостата меры
под номером 1 обозначено платиновый термопреобразователь". Таким чином,
основний засіб „Елемент нормальний термост. Х-489" за інв. №311109265 має в
своїй структурі метали, а саме - алюміній та платину. Проте встановити,
кількість не має можливості у зв'язку з відсутністю на Підприємстві Паспорту
на дане обладнання.
Проте, дорогоцінні метали Підприємством не оприбутковувались та за
даними бухгалтерського обліку господарські операції відпуску цінностей не
відображено. Підтверджуючих документів щодо проведеної утилізації
обладнання, кількості та вартості металобрухту, вилучених дорогоцінних та
напівдорогоцінних металів, а також надходження оплати за них до аудиту не
надано.
Дослідженням встановлено, що станом на 01.04.2018 акти прийому передачі на утилізацію основних засобів, що списано Підприємством, не
складалося та спеціалізованому підприємству-переробнику не передавалися.
Згідно даних бухгалтерського обліку Підприємства на субрахунку 023
«Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» в кількісному та
вартісному значеннях обліковується 11 одиниць матеріальних цінностей.
В підтвердження фактичної наявності списаного у 2017 році майна з
вмістом ДМ, згідно інвентарних карток, Підприємством до аудиту надано
копію Договору відповідального зберігання майна від 30.04.2017 б/н,
укладеного генеральним директором Підприємства Курдюмовим М.К. (далі
Поклажодавець) з начальником сектору повірки та калібрування електричних
ЗВТ Максименко О.Г. (далі Зберігач).
Пунктом 1. 1 вказаного договору передбачено, що у порядку та на умовах,
визначених цим Договором, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на
відповідальне зберігання протягом строку дії Договору і до моменту здачі
Майна у металобрухт із вилученням дорогоцінних металів з наступного майна:
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Вольтметр універсальний Щ-31; Вимірювач коефіцієнта модуля С2-23;
Вимірювач нелінійних спотворень С6-11; Комплекс повірочний КПП-1;
Компаратор Р-3015; Калібратор напруги П-327; Прилад для повірки
вольтметрів В1-18; Установка для повірки амперметрів, вольтметрів У-358 (2
од.); Установка високоомна УВП-2А; Установка постійного струму У-309;
Частотний електронний лічильник Ч3-54.
Довідково: Відповідно до розділу «Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні»
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291 (далі - Інструкція №291) [52]
зазначено, що рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні" призначено для обліку
цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті на
комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління. Облік цих цінностей ведеться за
цінами, що передбачені в договорах, приймально-передавальних актах тощо. Усі товарноматеріальні цінності, що обліковуються на цьому рахунку, інвентаризуються в порядку і
строки, передбачені для власних цінностей.
Інструкцією №291 передбачено, що на позабалансовому субрахунку 023 "Матеріальні
цінності на відповідальному зберіганні" ведеться облік прийнятих товарно-матеріальних
цінностей на відповідальне зберігання з приводу відмови від акцепту розрахункових
документів постачальників; одержаних від постачальників, але несплачених товарно матеріальних цінностей (ТМЦ), заборонених до витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ
надміру, чим в видаткових документах постачальників; сплачених покупцями товарноматеріальних цінностей, які дозволено, як виняток, залишати на відповідальному зберіганні,
оформлених охоронними розписками, та не вивезених з причин, не залежних від
підприємства, тощо. Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на
відповідальне зберігання, ведеться по підприємствах-власниках, за видами, сортами та
місцями зберігання. Цінності, що залишені на відповідальне зберігання, мають зберігатися
окремо від власних.
Згідно абз.2 п.3 р.І. «Загальні положення» Національного положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого
наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 №73 (далі - Стандарт) зазначено, що
активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання
яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. [52]

Під час дослідження аудиторами ініційовано проведення обстеження
фактичної наявності 11 матеріальних цінностей, що знаходяться на
відповідальному зберіганні у начальника сектору повірки та калібрування
електричних ЗВТ Максименко О.Г., та обладнання Підприємства, в якому
числяться дорогоцінні метали згідно бухгалтерського обліку станом на
01.01.2018, про що складено акт обстеження від 01.08.2018 б/н. В акті
зазначено, що комісія у складі 6 працівників Підприємства провела обстеження
та фактичну наявність майна в кількості 56 одиниць. Комісією нестач не
встановлено, майно фактично знаходиться на території.
Також, обстеженням встановлено, що 11 одиниць майна, що
обліковується на позабалансовому рахунку 023, розташовано в приміщеннях
Підприємства разом з власним майном Підприємства.
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Варто зазначити, що на підставі наданих до аудиту документів,
Підприємством у 2017 році при проведенні річної інвентаризації,
інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, що обліковувалися на
субрахунку 023, не проводилася, чим недотримано вимоги Інструкції №291.
Інвентаризаційні описи по субрахунку 023 до аудиту не надано.
Під час проведення аудиту на підставі наказу Підприємства від
30.07.2018 №353 «Про проведення інвентаризації», інвентаризаційною
комісією проведено вибіркову інвентаризацію активів Підприємства у 8
матеріально-відповідальних осіб на суму активів 1568,45 тис.грн. За
результатами проведеної вибіркової інвентаризації лишків та нестачі не
встановлено.
З питання відсутності в бухгалтерському обліку Підприємства операцій з
оприбуткування брухту кольорових та чорних металів, в результаті списання
протягом періоду аудиту основних засобів, головному бухгалтеру надано запит
від 24.07.2018 № 11. Головним бухгалтером Підприємства надано
пояснювальну записку від 16.08.2018 про наступне: „...Оприбуткування брухту
з кольорових та чорних металів від списання майна, проводиться в
бухгалтерському обліку, після здачі майна підприємством-переробником, які
проводять розбирання майна та надають документ щодо виду і ваги отриманого
від нашого підприємства металобрухту".
Таким чином, згідно Інструкції №291, абз.2 п.3 р.І. Стандарту матеріальні
цінності, що обліковуються Підприємством на субрахунку 023 не є його
власністю та фактично втратили статус активу, після їх списання, і як результат
не можуть вважатися матеріальними активами Підприємства, які утримуються з
метою використання їх у процесі виробництва/діяльності.
Дослідженням встановлено, що ДМ та брухт чорних металів, від
списаних протягом періоду аудиту основних засобів, в кількості золото - 52,57
г, платина - 3,87 г, срібло - 383,36 г, паладій - 0,05 г, мідь - 1,092г, алюміній 1,011г не обліковуються за даними бухгалтерського обліку як актив
Підприємства.
З урахуванням даних Національного Банку України (Розпорядження від
30.03.2018 №551-рф «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті»)
станом на 30.08.2018 загалом вартість дорогоцінних металів, що містяться у
списаному майні з розрахунку найменших цін в розрізі видів металів складає:
золото - 368,73грн/г, платина - 685,43 грн/г, срібло - 4,90 грн/г, паладій 371,45 грн/г.
В ході дослідження встановлено, не забезпечення Підприємством
контролю за оприбуткуванням вторинної сировини та дорогоцінних металів на
рахунках
бухгалтерського
обліку,
не
відображення
на
рахунках
бухгалтерського обліку Підприємства господарських операцій щодо передачі
на реалізацію матеріальних цінностей з вмістом дорогоцінних та чорних
металів, що вплинуло на фінансовий результат Підприємства та на
недоотримання доходів у сумі 23,96 тис.грн., чим недотримано п.2.1.4
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Контрактів з керівником №41 від 14.12.2015 та №19 від 07.08.2017, пунктами
3.1, 6.8, 9.4 Статутів Підприємства.
Висновки. Враховуючи викладене, існуючі недоліки використання
активів впливають на відображення їх реальної вартості, збільшенню витрат в
обліку Підприємства та недоотримання доходів.
Так, здійснення Підприємством витрат, обмежених постановою Кабінету
Міністрів України від 03 жовтня 2012 року №899 «Про порядок здійснення
витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі
незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому
порядку» та з недотриманням вимог Господарського Кодексу України
спричинило здійснення зайвих витрат Підприємством.
Так, витрати на капітальні інвестиції, маркетингові та інформаційноконсультаційні послуги на загальну суму 235,76 тис.грн здійснені
Підприємством з недотриманням вимог п. І п.п. 1) Порядку №899, що свідчить
про
прийняті
управлінських
рішень
керівництвом
ДП
«Херсонстандартметрологія» щодо проведення витрат на тлі впливу зовнішніх
факторів щодо несвоєчасного затвердження Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України фінансових планів.
Крім того, витрати на юридичні послуги та послуги з оцінки майна на
загальну суму 9,00 тис.грн. здійснені Підприємством з недотриманням вимог
абзацу другого частини другої статті 75 Господарського кодексу України.
Недостатність коштів на придбання нових механізмів, обладнання та стан
зношеності наявних не сприяє забезпеченості Підприємства необхідними
сучасним обладнанням та зменшує його доходи.
Так, 495 одиниць основних засобів, що обліковуються на балансі
Підприємства, залишкова вартість яких станом на 01.04.2018 дорівнює 0,00 грн,
втратили корисність і є фізично та морально зношеними, або їх вартість
відрізняється від їх справедливої вартості, проте використовуються у
виробничому процесі, що створює передумови проведення їх дооцінки.
При цьому, Підприємством в недотримання п.5 Порядку №1314, п.6.8
Статуту підприємства, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від
17.07.2013 №839, списано основних засобів без згоди суб'єкта управління
майна - Мінекономрозвитку, на загальну суму 42,98 тис.грн.;
В недотримання вимог пунктів 22-23 Порядку №1314, п.9 розділу VIII
Методичних рекомендацій №11, Підприємством в бухгалтерському обліку за
період аудиту операції щодо оприбуткування металобрухту, що отримано від
списання основних засобів первісною вартістю 296,56 тис.грн., не відображено
ні в кількісному, ні в вартісному показниках, що вплинуло на заниження
вартості запасів у 2015, 2016 та 2017 роках.
Не забезпечення контролю за оприбуткуванням вторинної сировини та
дорогоцінних металів на рахунках бухгалтерського обліку, не відображення на
рахунках бухгалтерського обліку Підприємства господарських операцій щодо
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передачі на реалізацію матеріальних цінностей з вмістом дорогоцінних та
чорних металів, вплинуло на фінансовий результат Підприємства та на
недоотримання доходів у сумі 23,96 тис.грн.
2.2.2. Недоліки щодо правильності формування доходів та відсутність
заходів щодо оптимізації здійснених Підприємством витрат можуть
мати негативний вплив на фінансовий результат його діяльності та
привести до неефективного використання коштів.
Аналіз структури доходів Підприємства засвідчив, що основним видом
доходу Підприємства є дохід від надання послуг у сфері стандартизації,
метрології та метрологічної діяльності.
Так, за результатами проведеного аналізу показників фінансових планів
ДП «Херсонстандартметрологія» за 2015, 2016, 2017 роки, січень-березень 2018
року за доходами встановлено, що дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) за 2015 рік склав 19421,00 тис.грн., за 2016 рік 19227,60 тис.грн., за 2017 рік - 23324,00 тис.грн., І квартал 2018 року - 4865,60
тис.грн., що, відповідно, на 3584,70 тис.грн. (або на 22,64%), 2907,60 тис.грн.
(або на 17,82%), 6524,00 тис.грн. (або на 38,83%), 1552,60 тис.грн. (або на
46,86%) більше у порівнянні з їх плановими значеннями.
Згідно п.4.5, 4.8 Статуту Підприємство діє на принципах повної
господарської самостійності та самоокупності, самостійно планує свою
діяльність, несе відповідальність за її наслідками та виконання зобов'язань
перед бюджетами, державними цільовими фондами і контрагентами.
Підприємство виконує роботи та надає послуги за цінами і тарифами згідно із
законодавством.
Протягом досліджуваного періоду ДП «Херсонстандартметрологія»,
самостійно проводило формування цін (калькуляцій) на послуги.
Так, до аудиту надано накази Підприємства щодо вартості людиногодини та затвердження вартості послуг, а саме:
- накази Про вартість людино-години від 31.12.2013 №976-981, наказ
Щодо вартості послуг від 31.12.2013 №982 та наказ ,Дро внесення змін
до наказу від 31.12.2013 №982" від 25.11.2014 №557, якими визначено
вартість послуг з 01.01.2014;
- наказ Щодо вартості послуг від 01.12.2014 №570, яким у 2015 році
продовжено дію тарифів 2014 року, затверджених наказом від 31.12.2013
№982;
- наказ Щодо вартості послуг від 30.11.2015 №655 - затверджено
калькуляції послуг з 05.01.2016;
- наказ Щодо вартості послуг від 30.11.2015 №655 - затверджено
калькуляції послуг з 05.01.2016;
- наказ Щодо вартості послуг від 01.12.2016 №529 - затверджено
калькуляції послуг з 05.01.2016;
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- наказ Щодо вартості послуг від 01.12.2017 №516 - затверджено
калькуляції послуг з 02.01.2018.
В преамбулі перелічених наказів зазначено, що вони розроблені на
підставі Господарського кодексу України від 16.03.2003 №436-УІ та Статуту
ДП «Херсонстандартметрологія», згідно з Порядком оплати робіт і послуг з
проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих
засобів
вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених
засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і
послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015
№865; Методикою визначення вартості метрологічних робіт і послуг,
затвердженою наказом Міністерства економічного розвиту і торгівлі України
від 15.06.2012 №706 (далі Методика №706); Методикою визначення
трудомісткості та вартості робіт із стандартизації, затвердженою наказом
Держспоживстандарту України від 19.10.2007 №274 (далі Методика №274);
Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг,
затвердженими наказом Держстандарту України від 10.03.1999 №100 (далі
Правила №100); Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 17.07.1999 №996-ХІУ з урахуванням фактичних витрат
Підприємства та державних мінімальних гарантій.
Довідково: Статтею 17 Закону України «Про державні соціальні стандарти та
державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 №2017-111 визначено основні державні соціальні
гарантії. Зокрема, до числа основних державних соціальних гарантій належить мінімальний
розмір заробітної плати.
Частиною третьою статті 3 Закону України „Про оплату праці" від 24.03.1995 №
108/95-ВР (далі Закон №108) передбачено, що мінімальна заробітна плата є державною
соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм
власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих
працівників, за будь-якою системою оплати праці.
Частиною 2 ст. 12 Закону №108 встановлено, що норми і гарантії з оплати праці,
передбачені ч.1 цієї статті та КЗпП, є мінімальними державними гарантіями.

Дослідженням встановлено, що до складових показників калькуляцій
включено - основна та додаткова заробітна плата, відрахування на соціальні
заходи, матеріали та сировина, інші прямі витрати, загальновиробничі та
адміністративні витрати, плановий прибуток.
Аналізом наявності внесених змін до калькуляцій у зв'язку зі змінами її
складових та зростанням собівартості послуг (заробітна плата, нарахування на
неї, енергозатрати тощо) з'ясовано, що Підприємством протягом 2015 року не
вносилися відповідні зміни до калькуляцій. Аудитом встановлено, що у 2015
році питома вага заробітної плати із загальної вартості послуг Підприємства
(без ПДВ) коливалася на рівні 28-32%.
Під час дослідження генеральному директору Підприємства надано
питання чому та з яких причин у 2015 році не переглянуто вартість послуг
Підприємства та не затверджено калькуляції (тарифи) з розрахунку фактичних
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витрат попереднього періоду та державних мінімальних гарантій, і у 2015 році
продовжено дію тарифів 2014 року на що надано наступну відповідь: „Згідно
п.2.10 Методики №706 перегляд вартості розрахункової калькуляційної одиниці
часу здійснюється не частіше одного разу на рік. В кінці 2014 року нами було
досліджено ринок пропонуємих послуг потенційних конкурентів
„Миколаївстандартметрологія",
„Одесастандартметрологія",
„Запоріжжястандартметрологія" тощо, та прийняте рішення не підвищувати
вартість 1 людино-години виконавців робіт та вартість робіт (послуг).
Незмінена вартість надаваємих послуг повністю забезпечувала у 2015 році
мінімальні гарантії".
Слід зазначити, що до аудиту надано копію Рішення Адміністративної
колегії Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного
комітету України від 31.03.2015 №31-р/к по справі №77/1-14 ,Дро порушення
законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу". В
абзаці другому на сторінці 8 зазначеного Рішення викладеного наступну
інформацію: „...Підприємство у запереченнях зауважило, що з 01.01.2015
залишили вартість метрологічних послуг на рівні 2014 року, незнаваючи на те,
що фактичні витрати, які впливають на вартість метрологічних послуг, у 2014
році перевищують аналогічні витрати за 2012 рік майже до 100 відсотків."
Довідково: Пунктом 2.3 Методика №706, базою для формування вартості
розрахункової калькуляційної одиниці часу є фактичні витрати за даними бухгалтерської
звітності за попередній рік з економічним обґрунтуванням на плановий рік. Виняток
становить основна заробітна плата, яка враховується в калькуляційну одиницю часу
метрологічних робіт і послуг за даними штатного розпису на дату розрахунку.
Пунктом 2.9 Методики №706 передбачено, що вартість розрахункової калькуляційної
одиниці часу метрологічних робіт і послуг переглядається в разі відповідних змін до
законодавства та/або зміни суми витрат, що суттєво впливають на її вартість
(зростання мінімальної заробітної плати, тарифів на оплату енергоносіїв, цін на матеріали
та сировину тощо).
Пунктом 2.14 Методики №706 зазначено, що відповідальними за обґрунтованість
визначення вартості метрологічних робіт і послуг є керівники підприємств-виконавців.
Правилами №100 визначено основні вимоги до трудомісткості робіт із сертифікації
продукції та послуг. Так, підпунктами 3.2.2, 3.3.2, 3.3.3, 3.6.3 Правил №100 передбачено, що
послуги з сертифікації оплачуються з розрахунку М Д min, де: М - число копій сертифіката
відповідності; Д min - неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений чинним
законодавством.

Дослідженням встановлено, що у зв'язку з відсутністю переглянутої
вартості послуг Підприємства на 2015 рік, Підприємством не враховано
прогнозований індекс споживчих цін на 2015 рік, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 404, або фактичний індекс
споживчих цін у 2014 році, який склав 124,9%, що не може бути фактором
покращення фінансового результату Підприємства.
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Довідково: Індекс споживчих цін (називається ще індексом інфляції) — це показник,
що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які придбаває
населення для невиробничого споживання.
Цей показник розраховується на основі споживчого набору товарів продовольчого та
непродовольчого призначення і послуг. Зазначений набір товарів (послуг) є єдиним для всіх
регіонів
країни та ґрунтується
на структурі
споживчих грошових
витрат
домогосподарств міських поселень.
Індекс споживчих цін обчислюється центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері статистики, і не пізніше 10 числа місяця, що настає за
звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях (зокрема, у газеті «Урядовий
кур'єр»). Ці показники, повідомлені засобами масової інформації з посиланням на
Держкомстат України, є офіційними та можуть використовуватися для проведення
перерахунків грошових сум.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 №404 передбачено наступні індекси
споживчих цін у середньому до попереднього року:
- станом на 27.08.2014 - 110,9% (І сценарій), 113,0% (ІІ сценарій);
- станом на 27.12.2014 - 117,2% (І сценарій), 117,9% (ІІ сценарій);
- станом на 12.03.2015 - 133,5% (І сценарій), 137,4% (ІІ сценарій), 140,1% (ІІІсценарій).

Відповідно до наданих до аудиту оборотно-сальдових відомостей по
рахунку 70.3 „Дохід від реалізації робіт і послуг" за 2015 рік в розрізі відділів та
місяців встановлено, що протягом січня-серпня 2015 року Підприємством
отримано доходів (без ПДВ) загальною сумою 10821,82 тис.грн.
Таким чином, якщо Підприємство в дотримання п.2.3, п.2.9 Методики
№706, переглянуло вартість послуг з урахуванням фактичних витрат з
економічним обґрунтуванням на плановий рік, хоча б на мінімальний
прогнозований індекс інфляції станом на 27.08.2014 - 110,9%, то отримало б
додаткових економічних вигод за період з січня по серпень 2015 року (можливе
отримання за умови відсутності впливу конкуренції) в сумі 729,40 тис.грн. (з
ПДВ).
Також, дослідженням встановлено, що у зв'язку зі збільшенням розміру
прожиткового мінімуму в Україні та мінімальної заробітної плати, протягом
періоду аудиту ДП «Херсонстандартметрологія» вносилися зміни до штатних
розписів Підприємства щодо збільшення розміру посадових окладів
працівників Підприємства, з отриманням погодження з Мінекономрозвитку.
У 2015 році Підприємством збільшено фактичні витрати на заробітну
плану починаючи з вересня 2015 року у зв'язку з підвищенням розміру
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 13% в порівнянні з
серпнем 2015 року. Проаналізувавши розміри посадових окладів працівників
Підприємства у 2014 році та станом на 01.09.2015 встановлено, що середній
відсоток підвищення окладів склав 15,63%.
Відповідно до наданих до аудиту оборотно-сальдових відомостей по
рахунку 70.3 „Дохід від реалізації робіт і послуг" за 2015 рік в розрізі відділів та
місяців встановлено, що протягом вересня-грудня 2015 року Підприємством
отримано доходів (без ПДВ) загальною сумою 5740,00 тис.грн., у т.ч.: вересень
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- 1523,78 тис.грн., жовтень - 1251,61 тис.грн., листопад - 1479,10 тис.грн.,
грудень - 1485,51 тис.грн.
При умові перегляду ДП «Херсонстандартметрологія» вартості послуг
починаючи з вересня 2015 року на середній відсоток збільшення заробітної
плати (=15,63%) та середній коефіцієнт інфляції за січень-серпень 2015 року
(=1,0425), Підприємством додатково було б отримано доходів (можливе
отримання за умови відсутності впливу конкуренції) в сумі 677,54 тис.грн. (з
ПДВ).
Довідково: Пунктом 3 Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового
плану
суб 'єкта
господарювання
державного
сектору
економіки,
затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
02.03.2015 № 205 (далі Порядок №205), передбачено що фінансовий план повинен
забезпечувати збільшення показників рентабельності діяльності підприємства, активів та
власного капіталу порівняно з плановими та прогнозними показниками на поточний рік. У
разі зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних податків, зборів
(обов 'язкових платежів) до державного бюджету підприємство обов 'язково подає
обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.
Відповідно до п.3.1 Розділу 3 «Мета і предмет діяльності Підприємства» Статуту,
ДП «Херсонстандартметрологія» утворено з метою забезпечення реалізації економічних
інтересів держави, задоволення потреб населення та суб'єктів господарювання будь-якої
форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології та
метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів згідно з
вимогами законодавства та отримання прибутку.
Відповідно до п.9.4 Статуту основним показником ефективності діяльності
Підприємства є прибуток, що визначається як різниця між одержаними ним доходами від
господарської діяльності та здійсненими витратами.
Управління Підприємством відповідно до повноважень, визначених законодавством
та Статутом, здійснюється його генеральним директором, який призначається на посаду
Уповноваженим органом управління шляхом укладання контракту, у якому визначаються
строк найму, права, обов'язки і відповідальність генерального директора, умови його
матеріального забезпечення, звільнення з посади та інші умови найму за погодженням
сторін (п.7.3 Статуту).

Висновок. Підприємством в недотримання пункту 3 Порядку №205,
пунктів 2.3 та 2.9 Методика №706, Правил № 100, пунктів 3.1 та 9.4 Статуту, не
переглянуто вартість послуг з урахуванням існуючих інфляційних процесів,
внаслідок чого, розрахунково недоотримано протягом 2015 року доходів від
основної діяльності (можливе недоотримання за умови відсутності впливу
конкуренції) в загальній сумі 1406,94 тис.грн.
2.2.3. Неналежна організація внутрішнього контролю може не дати
змогу своєчасно і повною мірою виявити всі недоліки у діяльності
Підприємства, а недосконалість затвердженої облікової політики при
веденні та оформленні господарських операцій може призвести до надання
уповноваженим користувачам недостовірної інформації.
Проведеними аудиторськими процедурами встановлено, що у
відповідності до п. 7.5 Статутів, Генеральний директор, відповідно до
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покладених на нього завдань, визначає та затверджує штатний розпис і
організаційну структуру Підприємства за погодженням з Уповноваженим
органом управління, обирає форми і систему оплати праці, установлює
працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок,
посадових окладів на умовах, передбачених колективним договором та
галузевою угодою.
Аналізом даних статистичної звітності форми № 1-ПВ «Звіт з праці» за
2015 рік встановлено, що фонд оплати праці штатних працівників склав 8127,7
тис. грн., в тому числі основної зарплати - 4646,8 тис. грн. (57,2%), додаткова
зарплата - 2957,9 тис. грн. (36,4%), заохочувальні та компенсаційні виплати 523,0 тис. грн. (6,4%).
За 2016 рік - фонд оплати праці штатних працівників склав 8747,3 тис.
грн., в тому числі основної зарплати - 5113,2 тис. грн. (58,5%), додаткова
зарплата - 2977,7 тис. грн. (34,0 %), заохочувальні та компенсаційні виплати 656,4 тис. грн. (7,5%).
За 2017 рік - фонд оплати праці штатних працівників склав 11104,9 тис.
грн., в тому числі основної зарплати - 6730,5 тис. грн. (60,6%), додаткова
зарплата - 3385,7 тис. грн. (30,5%), заохочувальні та компенсаційні виплати 988,7 тис. грн. (8,9%).
Тобто, фонд оплати праці працівників Підприємства за досліджений
період зріс майже на 37%, що обумовлено збільшенням основної зарплати
(45%), заохочувальних та компенсаційних виплат (89%). Водночас, частка
додаткової заробітної плати в фонді оплати праці штатних працівників
зменшилася з 36,4% в 2015 році до 30,5% - в 2017 році.
Дослідженням звітів про виконання фінансових планів Підприємства за
2015-2017 роки встановлено перевиконання плану витрат на оплату праці. Так,
в 2015 році на оплату праці перевитрачено 2334,5 тис. грн. або 38,6% (при плані
6054,5 тис. грн. фактично витрачено 8389,0 тис. грн.). В 2016 році план по
оплаті праці перевитрачено на 2565,0 тис. грн. або 41,1% (план - 6240,0 тис.
грн., факт - 8805,0 тис. грн.). В 2017 році план по оплаті праці перевитрачено
на 4136,0 тис. грн. або 57,3% (план - 7222,0 тис. грн., факт - 11358,0 тис. грн.).
Як пояснила провідний економіст з планування Самсонова Л.Л.:
«Фінансовий план підприємства складається щорічно згідно Наказу
Мінекономрозвитку України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб 'єкта
господарювання державного сектору економіки» до 01 червня поточного року.
В цей час Закон про Державний бюджет України на наступний рік ще не
прийнято, розрахувати рівень заробітної плати достовірно неможливо.
Частіше за все закони про метрологічні, сертифікаційні та інші роботи не
прийняті і як вони вплинуть на потреби ринку невідомо. Тому показники
фінансового плану підприємства на наступний рік проводиться не від
досягнутого результату, а від планових показників поточного року. Нами
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заплановано збільшення зарплати від планових показників попереднього року в
2015р -1,9% , в 2016 - 3,1%, на 2017 -15,7%, в 2018р - 31,5%.
При плануванні показників заробітної плати ми керуємось Колективним
договором та п.3.1.1 Галузевих Угод між Мінекономрозвитку та профспілкою
машинобудівників
та приладобудівників
України в сфері технічного
регулювання на 2013-2015 роки та на 2016-2020 роки, якими встановлюється
мінімальний коефіцієнт співвідношень місячних тарифних ставок робітників
першого розряду з нормальними умовами праці до законодавчо встановленого
розміру мінімальної заробітної плати, а з 01.01.17р. - розміру прожиткового
мінімуму для працездатних осіб. Саме ці показники на 2015р. було
затверджено Законом від 28.12.14р. № 80-VIII «Про Державний бюджет
України на 2015 рік», на 2016 рік - від 25.12.15р. № 928-УШ «Про Державний
бюджет України на 2016 рік», на 2017 рік - від 21.12.16р. № 1801-VIII «Про
Державний бюджет України на 2017рік», на 2018р - від 07.12.17р. № 2246-УШ
«Про Державний бюджет України на 2018 рік», а фінансові плани підприємств
сформовані до 1 червня.
Крім того запланувати точний розмір премії неможливо, так як сума
премії за підсумками місяця є змінною величиною (наприклад, за січень 2016р.11,6 тис. грн., за травень 2016р. -38,1 тис. грн., за грудень 2016р. - 118,9 тис.
грн.).
При зростанні доходів підприємство має право збільшити і витрати,
зокрема, заробітну плату.
З вищеназваних причин і виникає відхилення фактичних показників
заробітної плати від запланованих».
Аналізом встановлено, що середньомісячні витрати на оплату праці
одного працівника склали:
у 2015 році - 5924,4 грн. при запланованих фінансовим планом в сумі
4135,6 грн.;
у 2016 році - 6794,0 грн. при запланованих фінансовим планом в сумі
4333,3 грн.;
у 2017 році - 9371,3 грн. при запланованих фінансовим планом в сумі
5326,0 грн.
Порівнянням середньомісячного фонду заробітної плати штатного
працівника Підприємства з середньомісячною заробітною платою працівників
галузі (сайт Державної служби статистики України (ІШр: //\vw\v. икгеїаі.gov.ua/,
галузь «Професійна, наукова та технічна діяльність») встановлено, що середня
заробітна плата працівників Підприємства знаходиться в межах рівня по галузі.
Крім цього, встановлені випадки проведення Підприємством витрат на
надання послуг, що дублювали функції штатних працівників Підприємства.
Так, згідно організаційної структури, на підприємстві функціонує сектор
по роботі з клієнтами. Відповідно до Положення про сектор, сектор по роботі з
клієнтами виконує та надає послуги юридичним особам всіх форм власності та
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фізичним особам, в межах, встановлених чинним законодавством та цим
Положенням, а саме: прийом на повірку (калібрування), метрологічну
атестацію засобів вимірювальної техніки (ЗВТ); прийом на атестацію
випробувального обладнання (ВО); забезпечення руху ЗВТ та ВО по
метрологічним підрозділам, зберігання та видача повірених ЗВТ та ВО;
оформлення фінансових документів (рахунків, актів виконаних робіт, договорів
на виконання робіт (послуг), протоколів погодження ціни та ін.); проводити
прийом на повірку (калібрування) ЗВТ та атестацію випробувального
обладнання згідно галузі уповноваження; здійснювати контроль руху ЗВТ та
ВО, вести облік прийому та видачі ЗВТ та ВО; контролювати терміни повірки
ЗВТ метрологічними підрозділами.
Сектор по роботі з клієнтами несе відповідальність за правильність
прийому, зберігання та видачу ЗВТ; здійснення контролю та фіксації руху ЗВТ;
оформлення та контроль руху фінансових документів; аналіз та контроль
дотримання строків надання ЗВТ на повірку згідно погоджених переліків
(виконання переліків ЗВТ).
Організаційна структура сектору визначається штатним розписом
підприємства. Кількість персоналу встановлює адміністрація підприємства,
виходячи із виробничої необхідності.
Проведеним аналізом штатних розписів встановлено, що на протязі 20152017 років сектору по роботі з клієнтами затверджувався штат в кількості 5
штатних одиниць.
Проте, Підприємством укладалися договори підряду з фізичними особами
на виконання наступних послуг:
- здійснення первинного огляду та прийом на повірку, ремонт ЗВТ від
замовників, формування заявок на виписку рахунків за здійснення повірки,
ремонту прийнятих ЗВТ, транспортування ЗВТ зі складського приміщення СКР
до метрологічних відділів та з метрологічних відділів до складського
приміщення СРК, ведення обліку руху ЗВТ, видача ЗВТ після повірки, ремонту
замовникам; проведення аналітичної діяльності за завданням керівництва
(Ширін Д.Ю.);
- роботи з моніторингу підприємств, організацій та установ області для
залучення ЗВТ на повірку (калібрування), складання планів підрозділів щодо
роботи із замовниками; координація діяльності підрозділів щодо роботи із
замовниками, узгодження звітів підрозділів, формування завдань підрозділам;
робота з підприємствами щодо виконання чинного законодавства в сфері
метрології, надання та отримання відповідної інформації; ведення обліку
підприємств та стану ЗВТ, формування комерційних та тендерних пропозицій,
погодження проектів договорів (Челомбітко І.В.).
Тобто, фізичні особи виконували роботи, які повинні виконуватися
штатними працівниками сектору по роботі з клієнтами.
При цьому, слід зазначити, що на період укладання договорів вакантні
посади були відсутні.
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Аналогічні факти укладання договорів підряду на послуги, які дублювали
функції працівників Підприємства наведені в таблиці:
Договір підряду Вид послуг
укладений з
Іванов В.О.

Функції згідно Кількість
Положення
штатних
одиниць
Зняття та установка Сектор
5
з Ремонт
або
теплолічильників,
ремонту засобів технічне
ремонт тепло шаф, вимірювальної
обслуговування
ваг
та
ін. техніки
ЗВТ
та
електронного
випробувального
устаткування,
обладнання;
виконання обов'язків
надання інших
інженера по ремонту
послуг
ЗВТ
монтаж,
демонтаж
та
сервісне
обслуговування
обладнання;
проектування та
післягарантійне
обслуговування
обладнання;
модернізація
обладнання.
Проводити
прийом
на
ремонт або ТО
обладнання
зі
складу
СРК
після
оформлення
пакету
фінансових
документів.
Дотримуватись
термінів
ремонту та ТО
обладнання, які
визначені
законодавством
та
умовами
договорів.
Аналізувати та
контролювати
надходження
коштів, оплату
підприємствамизамовниками
згідно
виставлених
Відділ, сектор
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рахунків
Вічний В.Д.
Мельчуцький
В.М.

Ремонт пристроїв для
-//створення тиску
Відділ
Підготовка
тепломережі
до забезпечення
діяльності
опалювального
сезону
підприємства

Забезпечення
безаварійної
експлуатації
споруд,
приміщень,
інженерних
мереж
та
комунікацій,
належного стану
території
підприємства;
якісна
робота
автотранспорту;
матеріальнотехнічне
забезпечення
діяльності
підрозділів
підприємства;
забезпечення
дотримання
режиму економії
матеріальних
ресурсів.
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Таким чином, укладання договорів підряду на виконання послуг, які
дублювали функції штатних працівників Підприємства призвело до витрачання
додаткових коштів на сплату за послуги фізичним особам на загальну суму
63,25 тис. грн., в тому числі за 2015 рік - 13,32 тис. грн., 2016 рік - 31,98 тис.
грн., 2017 рік - 17,95 тис. грн. (з нарахуванням та перерахуванням до
Пенсійного фонду та фондів соціального страхування) та вплинули на
фінансовий результат діяльності Підприємства.
Також, між Підприємством (Замовник) та фізичною особою Айметов А.Є.
(Підрядник) укладено договір підряду від 14 лютого 2017 року, згідно якого
Підрядник бере на себе зобов'язання виконати наступну роботу: проведення
робіт з моніторингу, оцінки та впровадження програмного забезпечення для
обробки результатів 3Д сканування будівельних споруд, об'єктів будівництва,
місцевості під будівництво. Проведення робіт з обробки результатів 3Д
сканування будівельних споруд, об'єктів будівництва, місцевості під
будівництво. Виготовлення схем, ескізів, проектних креслень зазначених
об'єктів в двовимірних та тривимірних зображеннях; робота з підприємствами
щодо виконання робіт в сфері 3Д сканування, надання та отримання відповідної
інформації; ведення обліку підприємств, з якими проводилась робота з 3Д
сканування.
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Термін виконання робіт з 14.02.2017 по 28.02.2017 року.
Роботи проводяться в робочий час підприємства.
Пунктом 3.1. договору передбачено, що за виконану роботу Замовник
сплачує Підрядникові винагороду в розмірі 1236,00 грн. на підставі підписаних
сторонами актів виконаних робіт.
Довідково. Згідно з діючим Цивільним кодексом, договір підряду є цивільно-правовим
договором, який укладається між фізичною особою та юридичною особою на виконання
певної роботи. За договором підряду оплачується результат праці, який визначають після
закінчення роботи і оформляють актами здавання-приймання виконаних робіт (надання
послуг), на підставі яких провадиться оплата.
За цим видом договору не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове
законодавство.
Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник
зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому
трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений
ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором і угодою сторін.
Основною ознакою, що відрізняє підрядні відносини від трудових, є те, що трудовим
законодавством регулюється процес трудової діяльності, її організація. За цивільноправовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами,
метою договору є отримання певного матеріального результату. Підрядчик, на відміну від
працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам
організовує свою роботу.

Аналізом акта приймання-здачі робіт за договором підряду від 28.02.2017
року встановлено факт нарахування оплати за роботи, які виконані згідно
договору підряду, на підставі акта приймання-здачі робіт, в якому відсутні
реквізити та підпис виконавця.
Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу за договором підряду одна
сторона (підрядчик) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за
завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та
оплатити виконану роботу.
Пунктом 4 ст. 882 Цивільного кодексу передбачено, що передавання
робіт підрядчиком і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним
обома сторонами.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку
господарських операцій є первинні документи.
У загальноприйнятій практиці документом, що оформляє господарські
операції з надання/отримання послуг, виконання робіт є акт.
Форма акта повинна містить усі обов'язкові реквізити, передбачені ст. 9
Закону і п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку.
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Законом та Положенням визначені обов'язкові реквізити, які повинні
мати первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості.
З пункту 2 ст. 9 Закону випливає, що серед обов'язкових реквізитів, що
повинні мати первинні документи є особистий підпис або інші дані, що дають
можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у господарській операції.
Згідно з п. 2.5 Положення - документ повинен бути підписаний особисто,
а підпис скріплений печаткою.
Отже, підпис — обов'язковий реквізит будь-якого первинного документа.
Адже якщо сторони не підписали договір, а потім не оформили акти,
тобто замовник (виконавець) не виконує своє зобов'язання належним чином, а
отже, порушує ст. 526 Цивільного кодексу, то у виконавця не було підстав для
виконання роботи, а у замовника — наміру отримати таку роботу.
За відсутності документального підтвердження виконання робіт у
бухгалтерії не було підстав для відображення операції в обліку.
Таким чином, в порушення ст. 526, п. 4 ст. 882 Цивільного кодексу, ст. 9
Закону, п. 2.5 Положення, п. 3.1. договору підряду, в лютому 2017 року,
Підприємством здійснено нарахування оплати, згідно неналежним чином
оформленого акта приймання-здачі робіт, тобто за відсутності документального
підтвердження виконання робіт на загальну суму 1,51 тис. грн. (з нарахуванням
та перерахуванням до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування).
Висновок. Таким чином за результатами дослідження даного чинника
ризику встановлено:
Оплата послуг фізичних осіб, які дублювали функції штатних працівників
Підприємства призвело до додаткових витрат на загальну суму 63,25 тис. грн.,
що вплинуло на фінансовий результат діяльності Підприємства.
Прийняття управлінського рішення щодо оплати послуг, які не
підтверджені належним чином оформленими первинними документами,
спричинили понесення витрат на загальну суму 1,51 тис. гривень.
Аудит дотримання законодавства при здійсненні державних та публічних
закупівель
Проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товарів за кодом ДК
021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти оголошення про проведення якої
розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу иА-2017-11-30-000390-с.
Організація проведення процедури закупівлі відбулась з дотриманням
вимог ст.4 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-УШ
(далі - Закон №922), а саме Замовник оприлюднив зміни до річного плану
закупівель за номером иА-Р-2017-11-29-001461-с, в якому запланована
проведення вищезазначеної закупівлі.
Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт та
послуг установлені Законом №922.
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За результатом перевірки питання відповідності Тендерної документації
вимогам ст. 22 Закону №922 встановлено наступне.
Відповідно до ч.3 ст.22 Закону №922 Замовник має право при складанні
тендерної документації додати інформацію відповідно до законодавства, яку
вважає за необхідне до неї включити.
Таким чином ч.3 ст.22 Закону №922 дозволяє додавати інформацію до
тендерної документації відповідно до норм чинних документів.
У зв'язку з чим в п.2 Розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» Тендерної
документації Замовником визначено, що він може відхилити тендерні
пропозиції Учасника, до якого застосовано санкції відповідно до санкційного
законодавства (нормативно-правових документів), а саме:
- Указ Президента України від 16.09.2015р. №549/2015;
- Рішення РНБО України від 02.09.2015.
При цьому, Указ Президента України від 16 вересня 2015 року
№ 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки оборони України від 2
вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)» втратив чинність на підставі Указу
Президента від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Стосовно рішення РНБО України від 2 вересня 2015 року (дане рішення
набрало чинності 22.09.2015 року) зазначеного в п.2 Розділу 5 «Оцінка
тендерної пропозиції» Тендерної документації, то рішення скасовано на
підставі Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017.
Таким чином в п.2 Розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» Тендерної
документації Замовник посилається на документи, які втратили чинність, що є
порушенням абз.1 ч.3 ст.22 Закону №922.
Вищевказана процедура закупівлі проводилась Замовником шляхом
проведення закупівлі за лотами:
- Лот №1 - Бензин марки А-92, А-95 на очікувану суму - 126 000,0 грн;
- Лот №2 - дизельне паливо на очікувану суму - 450 000,00 грн;
- Лот №3 - нафтовий газ скраплений - на очікувану суму 396 600,00 грн.
Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій, по Лоту №1 участь у
процедурі закупівлі прийняли два учасники:
1. - ПП «ОККО КОНТРАКТ» - 109 987,00 грн;
2. - ТОВ «Гермес Форт» - 110 366,00 грн.
За результатом проведеного 18.12.2017 електронного аукціону,
переможцем торгів визначено ТОВ «Гермес Форт» з пропозицією
108 500,00 грн.
Відповідно до абз.2 п.2 ч.1 ст. 30 відмовився від підписання договору про
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації.
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Замовником прийнято рішення відхилити пропозицію ТОВ «Гермес
Форт» та розглянути наступного учасника, запропонованого електронною
системою закупівель Prozorro.
Дослідженням пропозиції 1111 «ОККО Контракт» встановлено наступне.
В п.7 Додатку 2 до Тендерної документації Замовником зазначено, що у
разі, якщо Учасник є власником акредитованої лабораторії, що здійснює
перевірку якості бензину, дизельного палива та нафтового газу скрапленого
необхідно надати копію атестату акредитації цієї лабораторії (атестат
акредитованої лабораторії повинен бути дійсним на момент розкриття
пропозицій конкурсних торгів), завірену нотаріально або підписом та печаткою
Учасника (у разі її наявності); у разі, якщо Учасник не є власником
акредитованої лабораторії, що здійснює перевірку якості бензину, дизельного
палива та нафтового газу скрапленого необхідно надати копію діючого
договору (Учасника з лабораторією) про проведення випробувань бензину,
дизельного палива та нафтового газу скрапленого, завіреного нотаріально або
підписом та печаткою Учасника (у разі її наявності) та копію атестату
акредитації цієї лабораторії (атестат акредитованої лабораторії повинен бути
дійсним на дату подання тендерних пропозицій), завірену нотаріально або
підписом та печаткою Учасника (у разі її наявності)».
Проте, в пропозиції ПП «ОККО Контракт» не надано копію атестату
акредитації лабораторії (атестат акредитованої лабораторії повинен бути
дійсним на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів) або копію діючого
договору (Учасника з лабораторією) про проведення випробувань бензину,
дизельного палива та нафтового газу скрапленого, чим не дотримано вимоги
Додатку 2 до Тендерної документації.
Також в п.7 Додатку 2 до Тендерної документації зазначено, що Учасник
повинен
надати копії
протоколів
випробувань
(паспортів
якості)
нафтопродуктів (на кожен вид палива), що пропонується до постачання
Учасником, датовані не пізніше 150 календарних днів до дати подання
тендерних пропозицій.
Проте, в тендерній пропозиції ПП «ОККО Контракт» не надано копії
протоколів випробувань (паспортів якості) на бензин марки А-92.
На бензин марки А-95 надано паспорт якості від 20.02.2017 №1415512/00994/1075 з результатами випробувань, проте п.7 Додатку 2 до Тендерної
документації зазначено, що Учаснику потрібно подати копії протоколів
випробувань (паспортів якості) що пропонується до постачання, датовані не
пізніше 150 календарних днів до дати подання тендерних пропозицій.
Отже, за вимогою Замовника щодо надання Учасником паспорту якості
датованого не пізніше ніж 150-й календарний день вищезазначеного паспорту
якості спливає 20.07.2017.
Замовником Додатку 5 до Тендерної документації зазначено, що
Учасник-переможець у строк, що не перевищує п'яти днів з дати оприлюднення
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на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
договір, повинен розмістити на електронному майданчику наступні документи:
1. Довідка в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу,
яка є учасником-переможцем не внесено до Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
2. Довідка, видана уповноваженим органом про те, що фізична особа, яка
є учасником-переможцем, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом
порядку.
3. Довідка, видана уповноваженим органом про те, що службова
(посадова) особа учасника-переможця (керівник та(або) уповноважена особа),
яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку.
4. Оригінал або нотаріально завірена копія (або роздруківка електронного
документу) довідки з Державної фіскальної служби України або її територіальними
органами, про відсутність простроченої заборгованості по обов'язковим платежам
до бюджету, видана після дати виходу оголошення про початок торгів.
Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу 22.12.2017
оприлюднено повідомлення про намір укласти договір з 1111 «ОККО Контракт»,
п'ятий день з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір спливає 28.12.2017.
Проте, Учасником ПП «ОККО Контракт» оприлюднено на веб-порталі
Уповноваженого органу вищезазначені документи 02.01.2018.
Таким чином, не відхиливши пропозицію ПП «ОККО Контракт»
Замовником порушено вимоги абз.3 п.2 ч.1 ст. 30 Закону №922.
За результатом проведеної процедури, між Замовником та ПП «ОККО
Контракт» в письмовій формі та у відповідності до вимог ч.2 ст.32 Закону №922
укладено договір про закупівлю від 10.01.2018 №32ОКТЛ-0044 на загальну
суму 109978,00 грн.
Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій, по Лоту №2 участь у
процедурі закупівлі прийняли два учасники:
1. - ПП «ОККО КОНТРАКТ» - 361 350,00 грн;
2. - ТОВ «Гермес Форт» - 367 200,00 грн.
За результатом проведеного 18.12.2017 електронного аукціону,
переможцем
торгів
ПП
«ОККО
КОНТРАКТ»
з
пропозицією
353 850,00 грн.
Дослідженням пропозиції ПП «ОККО Контракт» встановлено наступне.
В п.7 Додатку 2 до Тендерної документації Замовником зазначено, що у
разі, якщо Учасник є власником акредитованої лабораторії, що здійснює
перевірку якості бензину, дизельного палива та нафтового газу скрапленого
необхідно надати копію атестату акредитації цієї лабораторії (атестат
акредитованої лабораторії повинен бути дійсним на момент розкриття
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пропозицій конкурсних торгів), завірену нотаріально або підписом та печаткою
Учасника (у разі її наявності); у разі, якщо Учасник не є власником
акредитованої лабораторії, що здійснює перевірку якості бензину, дизельного
палива та нафтового газу скрапленого необхідно надати копію діючого
договору (Учасника з лабораторією) про проведення випробувань бензину,
дизельного палива та нафтового газу скрапленого, завіреного нотаріально або
підписом та печаткою Учасника (у разі її наявності) та копію атестату
акредитації цієї лабораторії (атестат акредитованої лабораторії повинен бути
дійсним на дату подання тендерних пропозицій), завірену нотаріально або
підписом та печаткою Учасника (у разі її наявності)».
Проте, в пропозиції ПП «ОККО Контракт» не надано копію атестату
акредитації лабораторії (атестат акредитованої лабораторії повинен бути
дійсним на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів) або копію діючого
договору (Учасника з лабораторією) про проведення випробувань бензину,
дизельного палива та нафтового газу скрапленого, чим не дотримано вимоги
Додатку 2 до Тендерної документації.
Також в п.7 Додатку 2 до Тендерної документації зазначено, що Учасник
повинен
надати копії
протоколів
випробувань
(паспортів
якості)
нафтопродуктів (на кожен вид палива), що пропонується до постачання
Учасником, датовані не пізніше 150 календарних днів до дати подання
тендерних пропозицій.
Проте, в тендерній пропозиції ПП «ОККО Контракт» не надано копії
протоколів випробувань (паспортів якості) на дизельне паливо.
Замовником Додатку 5 до Тендерної документації зазначено, що
Учасник-переможець у строк, що не перевищує п'яти днів з дати оприлюднення
на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
договір, повинен розмістити на електронному майданчику наступні документи:
1. Довідка в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу,
яка є учасником-переможцем не внесено до Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
2. Довідка, видана уповноваженим органом про те, що фізична особа, яка
є учасником-переможцем, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом
порядку.
3. Довідка, видана уповноваженим органом про те, що службова
(посадова) особа учасника-переможця (керівник та(або) уповноважена особа),
яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку.
4. Оригінал або нотаріально завірена копія (або роздруківка електронного
документу) довідки з Державної фіскальної служби України або її територіальними
органами, про відсутність простроченої заборгованості по обов'язковим платежам
до бюджету, видана після дати виходу оголошення про початок торгів.
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Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу 22.12.2017
оприлюднено повідомлення про намір укласти договір з ПП «ОККО Контракт»,
п'ятий день з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір спливає 28.12.2017.
Проте, Учасником ПП «ОККО Контракт» оприлюднено на веб-порталі
Уповноваженого органу вищезазначені документи 02.01.2018.
Таким чином, не відхиливши пропозицію ПП «ОККО Контракт»
Замовником порушено вимоги абз.3 п.2 ч.1 ст. 30 Закону №922.
За результатом проведеної процедури, між Замовником та ПП «ОККО
Контракт» в письмовій формі та у відповідності до вимог ч.2 ст.32 Закону №922
укладено договір про закупівлю від 10.01.2018 №32ОКТЛ-0043 на загальну
суму 353 850,00 грн.
Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій по Лоту №3 подана єдина
пропозиція учасником ПП «ОККО Контракт» на суму 341 880,00 грн.
Згідно з абз.5 ч.1 ст.31 Закону №922, проведення процедури закупівлі
газу скрапленого за Лотом №3 Замовником відмінено.
Проведення переговорної процедури на закупівлю товарів за кодом ДК
021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти оголошення про проведення якої
розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу иА-2018-02-01-003724-с.
Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт та
послуг установлені Законом №922.
Відповідно до ст.4 Закону №922 закупівля здійснюється відповідно до
річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них
безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель протягом п'яти днів з дня їх затвердження.
Дослідженням встановлено, що в річному плані на 2017 рік та 2018 рік
Замовником не планувалось проведення процедури закупівлі нафтового газу
скрапленого (ДК 021:2015: 09130000-9) на очікувану вартість 369 600,00 грн.
Проте, в 2017 році Замовником двічі проводилась закупівля нафтового
газу скрапленого, які розміщено на офіційному веб-порталі уповноваженого
органу з проведення публічних закупівель за номерами иА-2018-01-11-000161а та иА-2017-12-18-000776-Ь на очікувану ватртість 369 600,00 грн.
За результатами яких Замовником було двічі відмінено закупівлю
нафтового газу скрапленого (ДК 021:2015: 09130000-9) через відсутність
достатньої кількості учасників
У зв'язку з чим, Замовником в 2018 році проведене переговорну
процедуру закупівлі нафтового газу скрапленого, оголошення про яку
розміщено на офіційному веб-порталі уповноваженого органу з проведення
публічних закупівель за номером иА-2018-02-01-003724-с на очікувану
ватртість 369 600,00 грн.
Отже,
Замовником
розмістивши
на
офіційному
веб-порталі
уповноваженого органу з проведення публічних закупівель за номерами иА2018-01-11 -000161 -а, иА-2017-12-18-000776-Ь та иА-2018-02-01-003724-с
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оголошень про проведення процедур закупівлі нафтового газу скрапленого (ДК
021:2015: 09130000-9) на очікувану ватртість 369 600,00 грн. без їх
оприлюднення у річному плані закупівель на 2017 рік та 2018 рік, чим
порушено ст.4 Закону №922.
За результатом проведеної переговорної процедури, між Замовником та
ПП «ОККО КОНТРАКТ» в письмовій формі та у відповідності до вимог ч.2
ст.32 Закону №922 укладено договір про закупівлю від 14.02.2018 №320КПК0002 на загальну суму 342 936,00 грн.
Проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товарів за кодом
ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти оголошення про проведення
якої розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу иА-2017-02-27-000611a.
Організація проведення процедури закупівлі відбулась з дотриманням
вимог ст.4 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-УШ
(далі - Закон №922), а саме Замовник оприлюднив зміни до річного плану
закупівель за номером иА-Р-2017-02-09-001566-с, в якому запланована
проведення вищезазначеної закупівлі.
Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт та
послуг установлені Законом №922.
За результатом перевірки питання відповідності Тендерної документації
вимогам ст. 22 Закону №922 встановлено наступне.
Відповідно до п.3 ч.2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»
від 25.12.2015 № 922-УШ (далі - Закон №922) при складанні тендерної
документації Замовник повинен зазначити про те, що технічні, якісні
характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність
застосування заходів із захисту довкілля.
В тендерній документації Замовника в порушення вимоги п.3 ч.2 ст.22
Закону №922 не передбачається надання учасниками інформації щодо
застосування заходів із захисту довкілля.
Вищевказана процедура закупівлі проводилась Замовником шляхом
проведення закупівлі за лотами:
Лот №1 - Бензин марки А-92, А-95 на очікувану вартість - 98
463,00 грн.;
Лот №2 - дизельне паливо на очікувану вартість - 359 850,00 грн.;
Лот №3 - нафтовий газ скраплений - на очікувану суму 299 600,00
грн.
Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій, по Лоту №1 участь у
процедурі закупівлі прийняли чотири учасники:
1. ТОВ «Альянс Еволюшин» - 82 500,00 грн;
2. ПП «ОККО КОНТРАКТ» - 89 213 грн;
3. ТОВ «КІНГ - ОІЛ» - 82 490,00 грн;
4. ТОВ «Гермес Форт» - 81 950,00 грн.
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За результатом проведеного 16.03.2017 електронного аукціону,
переможцем торгів визначено ТОВ «Гермес Форт» з пропозицією
74 990,00 грн.
Дослідженням пропозиції ТОВ «Гермес Форт» встановлено наступне.
Замовником в Додатку 1 до тендерної документації зазначено, що
Учасник повинен надати в електронному вигляді скановані сертифікати
відповідності та паспорта якості на бензин, дизельне паливо та газ скраплений.
В пропозиції ТОВ «Гермес Форт» відсутній паспорт якості на бензин
марки А-92.
Також, Замовником в п.7 «Інформація про мову (мови), якою (якими)
повинно бути складено тендерні пропозиції» зазначено, що у разі надання
учасником будь-яких документів (оригіналів чи їх копій) іноземною мовою,
видані іншими установами і підприємствами, то такі документи повинні бути
перекладені українською мовою та даний переклад повинен бути обов'язково
завірений підписом та печаткою учасника (або бюро перекладів, або
нотаріусом). Тексти повинні бути автентичними. Визначальним є текст,
викладений українською мовою.
Проте, Учасником ТОВ «Гермес Форт» в тендерній пропозиції надано
сертифікат на бензин марки А-92 іноземною мовою (сертификат бензин
А 9 2 ^ і } без автентичного перекладу українською мовою.
Учасником ТОВ «Гермес Форт» в тендерній пропозиції надано
сертифікат на бензин марки А-95 (сертифікат відповідності А - 9 5 ^ і } також
іноземною мовою без автентичного перекладу українською мовою.
Таким чином, не відхиливши пропозицію ТОВ «Гермес Форт»
Замовником порушено вимоги п. 4 ч.1 ст. 30 Закону №922.
За результатом проведеної процедури, між Замовником та ТОВ «Гермес
Форт» в письмовій формі укладено договір про закупівлю від 03.04.2017 №40
на загальну суму 74 989,00 грн.
Відповідно до абз.8 ч.1 ст.10 Закону №922 договір про закупівлю
оприлюднюється протягом двох днів з дня його укладення.
Проте, Замовником оприлюднено договір про закупівлю від 03.04.2017
№40 на веб-порталі Уповноваженого органу 06.04.2017, чим порушено вимоги
до абз.8 ч.1 ст.10 Закону №922.
Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій, по Лоту №2 участь у
процедурі закупівлі прийняли чотири учасники:
1. ТОВ «Альянс Еволюшин» - 307 500,00 грн;
2. ПП «ОККО КОНТРАКТ» - 322 350,00 грн;
3. ТОВ «КІНГ - ОІЛ» - 307 350,00 грн;
4. ТОВ «Гермес Форт» - 302 700,00 грн.
За результатом проведеного 16.03.2017 електронного аукціону,
переможцем торгів визначено ТОВ «Гермес Форт» з пропозицією
285 292,00 грн.
Дослідженням пропозиції ТОВ «Гермес Форт» встановлено наступне.
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Замовником в Додатку 1 до тендерної документації зазначено, що
Учасник повинен надати в електронному вигляді скановані сертифікати
відповідності та паспорта якості на бензин, дизельне паливо та газ скраплений.
В пропозиції ТОВ «Гермес Форт» відсутній паспорт якості на дизельне
паливо.
Також, Замовником в п.7 «Інформація про мову (мови), якою (якими)
повинно бути складено тендерні пропозиції» зазначено, що у разі надання
учасником будь-яких документів (оригіналів чи їх копій) іноземною мовою,
видані іншими установами і підприємствами, то такі документи повинні бути
перекладені українською мовою та даний переклад повинен бути обов'язково
завірений підписом та печаткою учасника (або бюро перекладів, або
нотаріусом). Тексти повинні бути автентичними. Визначальним є текст,
викладений українською мовою.
Проте, Учасником ТОВ «Гермес Форт» в тендерній пропозиції надано
сертифікат іноземною мовою (сертифікат Д Т ^ і без автентичного перекладу
українською мовою.
Таким чином, не відхиливши пропозицію ТОВ «Гермес Форт»
Замовником порушено вимоги п. 4 ч.1 ст. 30 Закону №922.
За результатом проведеної процедури, між Замовником та ТОВ «Гермес
Форт» в письмовій формі укладено договір про закупівлю від 03.04.2017 №39
на загальну суму 285 292,00 грн.
Відповідно до абз.8 ч.1 ст.10 Закону №922 договір про закупівлю
оприлюднюється протягом двох днів з дня його укладення.
Проте, Замовником оприлюднено договір про закупівлю від 03.04.2017
№39 на веб-порталі Уповноваженого органу 06.04.2017, чим порушено вимоги
до абз.8 ч.1 ст.10 Закону №922.
Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій, по Лоту №3 участь у
процедурі закупівлі прийняли два учасники:
1. ПП «ОККО КОНТРАКТ» - 256 450,00 грн;
2. ДП «Газпостач» ПАТ «Херсонгаз» - 292 100,00 грн.
За результатом проведеного 16.03.2017 електронного аукціону,
переможцем торгів визначено - ПП «ОККО КОНТРАКТ» з пропозицією
256 450,00 грн.
Дослідженням пропозиції ПП «ОККО КОНТРАКТ» встановлено
наступне.
Замовником в Додатку 1 до тендерної документації зазначено, що
Учасник повинен надати в електронному вигляді скановані сертифікати
відповідності та паспорта якості на бензин, дизельне паливо та газ скраплений.
В пропозиції ПП «ОККО КОНТРАКТ» відсутній сертифікат
відповідності на газ скраплений.
Таким чином, не відхиливши пропозицію ПП «ОККО КОНТРАКТ»
Замовником порушено вимоги п.4 ч.1 ст. 30 Закону №922.
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За результатом проведеної процедури, між Замовником та ПП «ОККО
КОНТРАКТ» в письмовій формі та у відповідності до вимог ч.2 ст.32 Закону
№922 укладено договір про закупівлю від 10.04.2017 №320 КТЛ-0006 на
загальну суму 256 450,00 грн.
Висновок. Підсумовуючи результати аудиторського дослідження
дотримання законодавства при проведенні Підприємством процедур державних
закупівель, можна зробити висновок, що мають місце окремі недоліки (не
оприлюднення річних планів закупівель і змін до них, посилання в тендерній
документації на не чинні нормативні документи та інші), які не призвели до
неефективних витрат, але свідчать про недостатність внутрішнього контролю з
боку голови тендерного комітету Підприємства.
Оцінка стану внутрішнього контролю ДП «Херсонстандартметрологія»
Оцінка системи внутрішнього контролю полягала у дослідженні
сукупності внутрішніх правил та процедур контролю, що запроваджені
керівництвом об'єкта аудиту для досягнення поставленої мети, забезпечення
стабільного та ефективного функціонування об'єкта аудиту, дотримання
внутрішньої господарської політики, збереження, раціонального та економного
використання активів, викриття фальсифікацій та уникнення помилок, подання
достовірної фінансової звітності.
Пунктом 7.2 Статуту ДП «Херсонстандартметрологія» передбачено, що
Уповноважений орган управління реалізує свої права щодо управління
Підприємством
через
генерального
директора,
який
підзвітний
Уповноваженому органу управління.
Управління Підприємством відповідно до повноважень, визначених
законодавством та Статутом, здійснюється його генеральним директором, який
призначається на посаду Уповноваженим органом управління шляхом
укладання контракту, у якому визначаються строк найму, права, обов'язки і
відповідальність генерального директора, умови його матеріального
забезпечення, звільнення з посади та інші умови найму за погодженням сторін
(п.7.3 Статуту).
Протягом досліджуваного періоду відповідальним за фінансовогосподарську діяльність Підприємства з правом першого підпису на
розрахункових та банківських документах та правом укладати договори, був/є
директор Підприємства Курдюмов Микола Костянтинович.
Забезпечує ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності з правом другого підпису на розрахункових та банківських
документах
впродовж
досліджуваного
періоду
головний
бухгалтер
Гаврильченко Ольга Олександрівна.
На виконання Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» від 16 липня 1999 № 960-ХІУ, Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку №1 «загальні вимоги до фінансової
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звітності». Затвердженого наказом Мінфіну України №73 від 07.02.2013,
затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Податкового
Кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ, на підставі Статуту Підприємства,
інших нормативних актів, керуючись принципом послідовності ведення
бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів.
Методів, процедур при відображенні поточних операцій в бухгалтерського
обліку
та
складання
фінансової
звітності,
наказом
ДП
«Херсонстандартметрологія» «Про організацію бухгалтерського обліку та
облікову політику на підприємсті» від 11.02.2014 №86 затверджено Облікову
політику Підприємства. Пунктом 1.5 Облікової політики передбачено, що на
Підприємстві застосовується журнально-ордерна система обліку.
Графік обігу бухгалтерських документів затверджено наказом
Підприємства від 11.02.2014 №86.
Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється із застосуванням
комп'ютерної програми 1С Підприємство (п.2.1 Облікової політики).
За результатами проведеної оцінки стан внутрішнього контролю ДП
«Херсонстандартметрологія» заслуговує умовно позитивної оцінки, оскільки
система внутрішнього контролю, у тому числі без наявності безпосереднього
контролю підрозділом внутрішнього контролю може бути недостатньою для
попередження всіх суттєвих порушень і недоліків у діяльності Підприємства.
2.2.4. Прийняття окремих управлінських рішень при
витрат не сприяли підвищенню рівня результативності
господарської діяльності Підприємства

проведенні
фінансово-

Проведеним аудиторським дослідженням встановлено, що внаслідок
відсутності контролю та невжиття керівництвом Підприємства заходів щодо
здійснення
фінансово-господарської
діяльності
ДП
«Херсонстандартметрологія» з дотримання вимог нормативно-правових актів
України та невиконання договірних зобов'язань по укладених договорах
Підприємством понесено зайві витрати на сплату штрафних санкцій (штрафи,
пені, судовий збір тощо).
Довідково: Підпунктом 14.1.265 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу
України від 02.12.2010 №я2755-К[ передбачено, що штрафна санкція (фінансова санкція,
штраф) це плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника
податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого
законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також
штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Так, в ході аудиту встановлено, що відповідно до наданої Інформації
щодо
визначених
фінансових
санкцій,
застосованих
до
ДП
«Херсонстандартметрологія» та сплачених до бюджету, згідно даних

57

бухгалтерського обліку Підприємства та первинних
бухгалтерських
документів, Підприємством за період з 01.01.2015 по 01.04.2018 здійснено
витрат по сплаті штрафних санкцій на загальну суму 49,82 тис.грн.
Зазначені вище витрати виникли внаслідок нарахування штрафних
санкцій, пені, судового збору за наслідками прийнятих рішень органами
судової влади і судочинство в Україні не на користь Підприємства, проведеної
перевірки
Херсонським
обласним
територіальним
відділенням
Антимонопольного комітету України, податкових повідомлень-рішень
Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області та
несвоєчасного виконання договірних зобов'язань з ТОВ „ОАСУ Енерго",
Білозерською селищною радою.
Директором Підприємства надано пояснення щодо нарахування за період
його діяльності з 01.01.2015 по 01.04.2018 лише 10,84 тис.грн санкцій;
відповідні нарахування в 34 тис.грн проведено Антимонопольним комітетом за
завищення вартості послуг, які надаваись підприємством до 2014 року та 4,96
тис.грн за завищення вартості робіт ТОВ «Промінь» в 2013 році.
Довідково: 1) Під час аудиту надано Рішення Господарського суду Херсонської
області від 30.08.2016 за справою №923/681/16 за позовом товариства з обмеженою
відповідальністю „ ОАСУ Енерго" до Підприємства про стягнення 31508,49 грн.
За результатами розгляду справи №923/681/16 Суд вирішив позов ТОВ „ОАСУ
Енерго" задовольнити частково, а саме: стягнути з ДП «Херсонстандартметрологія» на
користь товариства з обмеженою відповідальністю "ОАСУ Енерго" (54025, Миколаївська
область, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, 15, корпус Г, кв. 40, код ЄДРПОУ 32819923) суму пені у розмірі 2708,01 грн. та суму судових витрат по сплаті судового збору
у розмірі 118,43 грн.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 22.08.2016 по справі
№923/681/16 суд постановив Рішення Господарського суду Херсонської області від
30.08.2016залишити без змін.
Відповідно наданого до аудиту платіжного доручення №7325 від 10.02.2017
Підприємством сплачено ТОВ "ОАСУ Енерго" пеню в сумі 2,71тис.грн та судовий збір в
сумі 0,12тис.грн. (платіжне доручення від 10.02.2017).
2) Також, у результаті програшних справ за позовами 31.01.2015 Підприємством
оплачено борг перед державною виконавчою службою Комсомольського
районного
управління юстиції у м.Херсоні на загальну суму 1,61 тис.грн. (постанова про стягнення з
боржника виконавчого збору ВП №43802768 на суму 1143,80 грн., постанова про стягнення
з боржника витрат на проведення виконавчих дій № ВП №43802768 на суму 100,00 грн.,
постанова про стягнення з боржника виконавчого збору ВП №44009489 на суму 300,99 грн.,
постанова про стягнення з боржника витрат на проведення виконавчих дій № ВП
№44009489 на суму 65,00 грн.).
3) Дослідженням встановлено, що платіжним дорученням №965 від 25.07.2017
Підприємством сплачено 4,98тис.грн.з призначенням платежу - оплата по претензії, згідно
листа №02-29/607 від 20.04.2017. Без ПДВ.
Листом-претензією №02-29/607 від 20.04.2017 Підприємство повідомлено, що
Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області проведено ревізію
селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності Білозерської селищної ради за
період 01.01.2013 та 01.01.2017 та встановлено, що бюджетними коштами проведено
оплату ремонтних робіт ,виконаних Підприємством на загальну суму 4,98тис.грн.
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В той же час, фактичним виконавцем вищевказаних ремонтних робіт було ТОВ
„Зелений промінь" (далі - Підрядник), з яким Підприємству уклало договір про
співробітництво №2 від 18.09.2013. Тому Підприємство направило до Підрядника претензію
на суму встановленого завищення - 4,98 тис.грн. та з проханням перерахувати вказану суму
на рахунок Підприємства.
Листом №5 від 14.06.2017 Підрядник повідомив Підприємство, що визнає завищення
об'ємів виконаних робіт в сумі 2,74тис.грн., згідно акту обстеження від 09.03.2017.
Підрядник не визнав 2,24тис.грн., а саме: загальновиробничі витрати, прибуток,
адміністративні витрати та ПДВ. Таким чином, грошові кошти сплачені Товариством за
пред 'явленою претензією, в сумі 2,24 тис.грн. є неефективними втратами Підприємства, у
зв 'язку з недотриманням вимог ст.193 Господарського кодексу України, ст. 525 Цивільного
кодексу України.
Довідково: Частиною сьомою статті 179 Господарського кодексу України [4]
визначено, що господарські договори укладаються за правилами, установленими Цивільним
кодексом України із врахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом
України, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.
Згідно з вимогами абзацу першого частини першої статті 193 Господарського
кодексу України [4] , суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин
повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших
правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
Відповідно до статті 230 Господарського кодексу України [4], штрафними
санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф,
пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним
правил господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського
зобов 'язання.
Відповідно до вимог статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має
виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших
актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв
ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Статтею 549 Цивільного кодексу України передбачено, що неустойкою (штрафом,
пенею) с грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі
порушення боржником зобов 'язання [3].

Відповідно до ст.225 Господарського кодексу України, до складузбитків, включаються додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим
суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо),
понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання
другою стороною.
Тобто, протягом періоду з 01.01.2015 по 01.04.2018 Підприємством
понесено неефективних витрат по сплаті штрафних санкцій на загальну суму
49,82 тис.грн., відповідно до пп.14.1.265 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу
України, ст.ст.193, 225, 230 Господарського кодексу України, ст.ст.526, 549
Цивільного кодексу України, що збільшило витрати Підприємства та вплинуло
на його фінансовий результат.
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Існування дебіторської заборгованості є фактором ризику, що
призводить до відволікання коштів і втрати активів та доходів, а також
збільшення витрат Підприємства.
Аналізом стану розрахунків Підприємства встановлено, що загальна сума
дебіторської заборгованості мала тенденцію до зростання. Так, згідно
показників форми фінансової звітності №1 «Баланс» [36] її розмір станом на
01.01.2015 становив 1769,00 тис.грн, станом на 01.01.2016 - 1958,00 тис.грн, на
01.01.2017- 1748,00 тис.грн, на 01.01.2018 - 2246,00 тис.грн. та станом на
01.04.2018 - 2225,00 тис.грн.
Протягом дослідженого періоду в структурі поточної дебіторської
заборгованості від 68% (станом на 01.01.2016) до 84% (станом на 01.01.2018)
займає інша поточна дебіторська заборгованість.
Відповідно до п.2.4 Посадової інструкції №12, завданням та обов'язком
бухгалтера І категорії є постійно протягом місяця проводити аналіз стану
розрахунків з клієнтами по виконаним Підприємством робіт і послуг та
підприємствами та організаціями, які виконують роботи (послуги)
Підприємству, не допускати росту залишків кредиторської та дебіторської
заборгованості. При виникненні дебіторської заборгованості вживає заходи для
її погашення.
Для підтвердження ймовірності погашення існуючої дебіторської
заборгованості у майбутніх періодах в ході аудиту досліджено стан
претензійної та позовної роботи на Підприємстві.
Згідно затвердженої структури та штатного розпису, на Підприємстві
працює провідний юрисконсульт (далі - юрисконсульт), який діє відповідно до
посадових інструкцій від 14.11.2014 №20 та від 29.11.2017 №30 (діє по
теперішній час).
До завдань та обов'язків юрисконсульта входить забезпечення захисту
майнових прав і законних інтересів підприємства в разі невиконання чи
неналежного виконання договірних зобов'язань (п.2.7 Посадових інструкцій), а
також організовує претензійно-позовну роботу (п.2.8 Посадових інструкцій).
Підпунктом 4.1.1 Посадових інструкцій передбачено, що юрисконсульт
несе відповідальність за невиконання або неякісне виконання посадових
завдань і обов'язків, визначених посадовою інструкцією.
Довідково: Рекомендації Мін 'юсту «Про Порядок ведення претензійної та позовної
роботи на підприємстві, в установі, організації» від 23.01.2007 № 35-14/7 [13] містять
практичні та методологічні рекомендації для керівників, працівників юридичної служби та
інших структурних підрозділів організації щодо ведення претензійної та позовної роботи,
до яких відноситься взаємодія структурних підрозділів при розгляді, аналізі та узагальнення
результатів претензійно-позовної роботи.

Дослідженням встановлено, що Підприємством ведеться претензійнопозовна робота шляхом направлення листів претензій щодо досудового
врегулювання спору по стягненню заборгованості та позовних заяв до суду.
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Так, під час аудиту досліджено дані Журналу реєстрації претензій
Підприємства, відповідно до якого за період з 01.01.2015 по 01.04.2018
Підприємством до контрагентів пред'явлено 18 претензійних листів на загальну
суму 261,34 тис.грн., в т.ч.: протягом 2015 року - 10 шт. на суму 234,86 тис.грн.;
протягом 2016 року - 7 шт. на суму 21,5 тис.грн.; протягом 2017 року - 1 шт. на
суму 4,98 тис.грн. А також, претензій та позовів пред'явлених до Підприємства
в кількості 7 шт. на суму 491,37 тис.грн.
Вимогами Підприємства (Заявника) слугували: прохання розглянути
претензію у визначений законодавством строк, перерахувати на розрахунковий
рахунок Підприємства грошові кошти на суму претензії та про результати
розгляду претензії повідомити Підприємство у передбачені законодавством
строки та спосіб.
Дослідженням встановлено, що на підставі наказу генерального
директора Підприємства ,Дро списання дебіторської, кредиторської
заборгованості" від 31.12.2015 №725, акту на списання дебіторськокредиторської заборгованості від 29.12.2017, довідки про наявність
дебіторської та кредиторської заборгованості строк позовної давності якої
минув, та незначних сум переплат по актам виконаних робіт від 28.12.2017,
Підприємством по результатам інвентаризації розрахунків з дебіторами та
кредиторами встановлена заборгованість зі строком позовної давності, що
минув, на суму 71,32 тис.грн. та прийнято рішення щодо списання у 2017 році
зазначеної суми дебіторської заборгованості на витрати Підприємства.
Слід зазначити, що Положенням (стандарт) бухгалтерського обліку 10
«Дебіторська заборгованість», яке затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 08.10.1999 №237 (далі - П(С)БО 10), а саме п.4 Довгострокова
дебіторська заборгованість визначена як сума дебіторської заборгованості, яка
не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після
дванадцяти місяців з дати балансу; безнадійна дебіторська заборгованість поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її
неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності;
сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує
невпевненість її погашення боржником.
Згідно п.5 П(С)БО 10, дебіторська заборгованість визнається активом,
якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних
вигод та може бути достовірно визначена її сума.
Водночас згідно з пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 р. І Податкового кодексу
України від 02.12.2010 № 2755-УІ (далі - ПКУ №2755) безнадійна
заборгованість - заборгованість, що відповідає, зокрема, одній із таких ознак:
заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена
внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо
примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення
заборгованості; визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або
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припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією.
Дослідженням направлення претензій щодо стягнення грошових коштів з
підприємств-боржників за якими у 2017 році списано заборгованість
встановлено, що відповідно до Журналу реєстрації претензій та інформації про
проведену претензійно-позовну роботу за період з 18.12.2012 по 31.12.2017
Підприємством направлялися листи-претензії лише до трьох боржників, а саме:
ТОВ „Донвтормет" від 27.05.2013 на суму 4,9 тис.грн., ТОВ
„Лугвторметпоставка" від 27.05.2013 на суму 56,91 тис.грн., ТОВ „Шкіряний
завод „Платан" від 17.04.2014 на суму 4,02тис.грн. Повторних претензій не
направлялося.
Протягом періоду аудиту спостереджується зменшення розміру
дебіторської заборгованості. Так станом на 14.12.2014 р. дебіторська
заборгованість складала 303,6 тис.грн., станом на 31.12.2015 р складала 73,4
тис.грн., станом на 01.04.2018 складала 59,3 тис.грн.
В той же час не своєчасне вжиття заходів щодо зменшення дебіторської
заборгованості та/або недостатність заходів впливу до боржників призвела до
втрати Підприємством активів та втрати економічних вигод у вигляді доходів
на суму 71,32 тис.грн., чим недотримано пункти 3.1, 9.4
Статуту
Підприємства та пункти 2.7-2.8 Посадових інструкцій юрисконсульта, п.2.4
Посадової інструкції бухгалтера І категорії №12.
Однією із причин вищевказаного є несвоєчасне надання інформації про
існування заборгованостей, що не передбачено посадовими інструкціями
працівників Підприємства.
Таким чином несвоєчасне вжиття заходів щодо зменшення дебіторської
заборгованості та/або недостатність заходів впливу до боржників призвело до
втрати Підприємством економічних вигод у майбутньому від погашення
безнадійної дебіторської заборгованості і як результат Підприємством втрачено
доходів на суму 71,32 тис.грн., чим недотримано пункти 3.1, 9.4 Статутів
Підприємства та пункти 2.7-2.8 Посадових інструкцій юрисконсульта, п.2.4
Посадової інструкції бухгалтера І категорії №12
Аудиторським дослідженням щодо організації контролю за станом
збереження
активів
Підприємства
встановлено,
що
ДП
«Херсонстандартметрологія» (Клієнт) був укладений Договір банківського
рахунку № 01/2016129-15334 від 18.12.2012 з Публічним акціонерним
товариством «Дельта Банк» (Банк) про відкриття поточного рахунку у гривнях
№26003002016129 та обслуговування рахунку згідно з тарифами Банку на
банківські послуги, які доведені Клієнту в момент підписання цього Договору.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від
02.03.2015 № 150 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних», ПАТ «Дельта Банк» визнано
неплатоспроможним, в подальшому прийняті рішення про введення тимчасової
адміністрації та відзив банківської ліцензії. Рішенням НБУ від 02.10.2015 №
181 розпочата процедура ліквідації Банку.
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Станом на 02.03.2015, відповідно до даних бухгалтерського обліку ДП
«Херсонстандартметрологія», на рахунку в ПАТ «Дельта Банк» рахувались
кошти Підприємства в сумі 55,0 тис. гривень.
Дослідженням наданих до аудиту документів щодо претензійно-позовної
роботи, направленої на повернення коштів від ПАТ «Дельта-Банк»
встановлено, що згідно журналу реєстрації позовів Підприємства, позови до
суду у відношенні ПАТ «Дельта-Банк» не подавались.
ДП «Херсонстандартметрологія» на адресу ПАТ «Дельта Банк»
направлялись листи від 24.02.2016 № 203-1/0131 та від 14.09.2015 № 100202/43, на які від Дельта Банку отримані відповіді:
«Згідно частини п 'ятої статті 45 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», протягом 30 днів з дня опублікування
відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідації банку, кредитори
мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку. Вимоги фізичних осібвкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами не
заявляються.
Таким чином, кредитори Банку мали можливість заявити свої вимоги до
Банку з 08.10 2015 по 09.11.2015 року.
Відповідно до частини першої статті 49 Закону, Фонд припиняє
приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування
відомостей відповідно до частини другої статті 45 цього Закону. Будь-які
вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними,
крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за
вкладами.
Згідно із частиною восьмою статті 49 Закону зазначено, що вимоги, не
включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню в
ліквідаційній процедурі не підлягають і вважаються погашеними.
Беручи до уваги зазначене, АТ «Дельта Банк» повідомляє про відсутність
правових підстав для задоволення та включення до реєстру акцептованих
вимог
кредиторів
Банку
кредиторських
вимог
ДП
«Херсонстандартметрологія ».
Відповідно
до
даних
бухгалтерського
обліку
ДП
«Херсонстандартметрологія», грошові кошти у розмірі 55030,78 грн з рахунку
№26003002016129 АТ «Дельта Банк» були списані як інші операційні витрати
наказом від 22.09.2016 № 395 «Про списання коштів», підписаним Генеральним
директором Підприємства М.К.Курдюмовим на підставі службової записки
головного бухгалтера О.О.

