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перевтрки фiнансово-господарськоi дiяльностi СО
«ТРУДОВИК»

за 2021 рiк.
05 вересня 2022 року

Комiсiя в складi голови ревiзiйноi' кoмicii' Святоi' М.В., членiв кoмicii'
Дiткiвськоi' I.I. та Циганенко О.М. в присутностi голови Ради СО «ТРУДОВИК» Киричук
Н.М. i головного бухгалтера Музиченко H.I. провела вибiркову перевiрку фiнансово
господарськоi' дiяльностi СО «ТРУДОВИК» за 2021 рiк. При перевiрцi фгнаисовот
дiяльностi комiсiя у своi'й роботi керувалась законами Украi'ни «Про бухгалтерський
облiк», «Про кооперашю» i Статутом СО «ТРУДОВИК»
Задачею перевiрки фiнансового стану СО «ТРУДОВИК» було перевiрити законнiсть,
достовiрнiсть i економiчну доцiльнiсть проведених фiнансово-господарських операцiй. В
ходi перевiрки були перевiренi:

1.Каса,звiти по касi, прибутковi i видатковi ордери, вiдомостi по зарплатi, договори про
матерiальну вiдповiдальнiсть,видача сум пiд звiт .

2.Банк,виписки по банку, рух грошових коштiв, платiжнi документи, договiр на iнкасацiю.

3.Штатний розклад на 2021 рiк, посадов! iнструкцii' працiвникiв ,табель облiку робочого
часу працюючих.

4.Угоди з обслуговуючими органiзацiями на постачання електроенергii', вивтз смптя.
охорону та iншими послугами.

5.Акти виконаних робiт ,актина списания використаних матерiалiв i пiдзвiтних сум.

На момент перевiрки залишок коштiв в касi складас 124 687,90 гривень,

Iнвентаризацiя каси проводилась один раз в квартал. Також коли касири йшли у вiдпустку
або на лiкарняний.

Примiщення каси знаходиться пiд охороною, грошовi кошти зберiгаються в сейфi.
Встановленi i зареестрованi в податковiй iнспекцii' три касових апарати.Договiр про
матерiальну вiдповiдальнiсть з касирами i головним бухгалтером укладено. Звiти по касi
складають кожен день, лiмiт каси дотримуетъся i постiйно оновлюсться, гнкасашя

грошових коштiв проводиться свосчасно.

За 2021 рiк надiйшло по видам:



Фактично Передбачено
Назва надходження отримано сума кошторисом на

надходжень 2021рiк

Внески на обслуг. i ремонт дорiг 82 770,00 60 000,00

Чл.внески «Джерело » 57 214,10 43 420,00

Чл.внески «Дружне» 39 607,90 23 490,00

Внески за воду 199 797,00 224 00,00

Внески за обслуг.торгових точок 23 475,00 23 250,00

Внески на розвиток масиву 156 891,00 70 000,00

Членськiвнески 3 883 254.12 3 908680,00

Внески на вивiз смiпя 901,00

Вступнi внески 11 490,00

Залишок коштiв (/каса,банк) на 01,01,2021р, 189 818.26 189 818.26

Разом надходження 4 645 218.38 4 542 658,26

Електроенергiя вiд садоводiв (оплачено) 6 787 634,50

Всього надходженнь 11 432 852,88

Залишок коштiв на 01.01.2021 року(банк,каса) складав 238 601,54 грн.

Дебетовий рiчний оборот по касi та банку за 2021 рiк складае 18 138 780,32 грн.
Кредитовий рiчний оборот (витрати) грошових коштiв склада€ 17 921 432,44 грн. Залишок
коштiв на 31.12.2021р.(банк, каса)- 458 329,55 грн.

Основнi витрати наданих робiт i послуг :

-за електроенерпю -

- за вивiз вiдходiв -

6 615,6 тис.грн;

737.6 тис.грн

- за вивiз гiлля та старих меблiв - 804, 5 тис.грн

- за охорону - 530, 4 тис.грн.

- оплату податкiв, зборiв (€СВ 22%) - 266, 2тис.грн;

- прибирания смптевих майданчикiв -165, 8тис. грн

- ремонт та обслуговування трансформаторiв - 99,6тис. грн



-послуги аудиту -

Bci перерахування коmтiв
дорученнями та виписками банку.

28 тис. грн

. .з поточного рахунку гцдтверджент плапжними

Лiмiт залишку готiвки в СО «ТРУДОВИК» не перевищувався.

Штатним розкладом передбачено 16 штатних одиниць. Зарплата нараховувалась
своечасно, податки сплаченi до бюджету повнiстю. Згiдно Законодавства проводиться. .шдексашя зарплати працюючих.

Вiдповiдно до закону Украiни «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звпнгсть в
Украiнi», Iнструкцii з iнвентаризацii основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно
матерiальних цiнностей, грошових коштiв, розрахункiв та iнших статей балансу» згiдно
наказу №72 вiд 30.09.2021р.проведена рiчна iнвентаризацiя основних засобiв, малоцiнних
необоротних матерiальних активiв, грошових коштiв, розрахункiв та iнших статей балансу
станом на 01.10.2021 року. Недостач i залишкiв не виявлено.

Комiсiя перевiрила дiяльнiсть Об'еднання на предмет придбання, облiку списания
матерiальних цiнностей для дiяльностi Об'еднання. В наявностi е наказ №74 вiд
07.08.2020 р. на створення iнвентаризацiйноi кoмicii по визначенню якiсного стану i
списанию матерiальних цiнностей. При змiнi членiв кoмicii накази поновлюються.
Списания матерiальних цiнностей проводиться згiдно законодавства.

В ходi перевiрки фiнансовоi дiяльностi СО «Трудовик» були перевiренi угоди 110

господарськiй дiяльностi з юридичними i фiзичними особами. На всi виконанi послуги в
наявностi е акти виконаних робiт. Встановленi касовi апарати для прийому членських
внескiв i платежiв за електроенергiю. Надходження i витрати по кошторису чiтко
роздiленi по видам надходжень i витрат. Оплата за наданi послуги здiйснюпься на
пiдставi укладених угод з постачальниками послуг i актiв виконаних робiт.

Бухгалтерський облiк надходжень i витрат, нарахувань i виплат ведеться вiдповiдно до
Закону Украiни «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiнi».

Голова кoмicii:

Члени кoмicii:
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