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ЗВІТ 

за результатами планової перевірки 

 фінансово-господарської діяльності  

Всеукраїнської громадської організації 

«Інститут внутрішніх аудиторів України» за 2020 рік 

 

07.05.2021          м. Київ 

 

Ревізійною комісією Всеукраїнської громадської організації «Інститут 

внутрішніх аудиторів України» (далі – Інститут) у складі: Голови комісії 

Калінчук Л.А., членів Радкевич І.В. та Кобилінської О.П. проведена 

перевірка фінансово-господарської діяльності Інституту за період діяльності 

з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. Перевірка проводилась в період з 20.04.2021 по 

06.05.2021р. 

Загальною метою перевірки була оцінка: 

- якості роботи органів управління Інституту; 

- обліку сплачених членських та вступних внесків; 

- отриманих доходів та ефективності понесених витрат; 

- виконання рішень Загальних зборів членів Інституту; 

- ризиків, притаманних діяльності Інституту. 

Перевірці підлягали: оборотно-сальдові відомості з поточних рахунках 

Інституту, протоколи Правління, протокол Загальних зборів членів 

Інституту, первинні документи (договори, акти, рахунки), тощо. 

Під час перевірки було проведено інтерв’ювання Президента та бухгалтера 

Інституту. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ І КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

Відповідно до Статуту в Інституті створені наступні органи: 

- Загальні збори членів Інституту; 

- Правління, яке очолює Президент; 

- Ревізійна комісія. 

В 2020 році в своїй діяльності члени Правління Інституту використовували 

основоположні нормативні документи, що регулюють його фінансово-

господарську діяльність: 

- Статут Інституту; 

- Положення про Правління; 

- Положення про членство та членські внески; 

- Положення про Загальні Збори. 
 

Загальні збори членів Інституту 

В 2020 році чергові річні Загальні збори відбулись 06.02.2020. Були присутні 

56 членів Інституту. На зборах затверджено: 
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- нову редакцію Статуту ВГО “Інститут внутрішніх аудиторів України” 

(доступна на сайті); 

- зміну розміру членського внеску; 

- у склад Правління включити нових членів Правління Щукіна Юрія, 

Сергієнко Дмитра, та виключити Сінькову Катерину. 

 

Нову редакцію Статуту ВГО “Інститут внутрішніх аудиторів України” 

затверджено Міністерством юстиції України та розміщено на сайті Інституту. 

 

 Правління 

Впродовж 2020 року Правління Інституту працювало в складі шести членів 

та Президента: 

Президент (Голова Правління) - Лебединець Т. 

Член Правління                           -  Харченко В. 

Член Правління                           -  Корольов М. 

Член Правління                           -  Померко М. 

Член Правління                           - Федотов О. 

Член Правління                           - Щукін Ю. 

Член Правління                           - Сергієнко Д. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

(із змінами та доповненнями) «Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та Постанови Кабінету Міністрів України від 

20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а також рішення КМДА 

встановлено карантинні обмеження, тому Правління проводило свої 

засідання в режимі on-line за допомогою конференц-зв’язку Zoom.  

На засіданнях Правління розглядались різні питання, пов’язанні з діяльністю 

Інституту, зокрема: проведення тендеру на оновлення даних сайту Інституту 

внутрішніх аудиторів України, організації семінарів для державних 

підприємств, плани та перспективи розвитку Інституту на 2020 р. та початок 

2021р. тощо. 

Слід зазначити, що більшість питань Правління вирішувало в робочому 

порядку, шляхом обговорень і погоджень по пошті (Gmail.com) та в чаті 

групи«IIA BOARD» в Telegram.  

 

Президент 

 

В 2020 році повноваження Президента Інституту виконувала Лебединець 

Тетяна Леонідівна. 
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Ревізійна комісія 

Ревізійна комісія (контрольний орган) має консультативні і контрольні 

повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання 

активів Інституту. 

Ревізійна комісія в 2020 році засідала 1 раз. Однак, голова та/чи члени 

Ревізійної комісії періодично були присутні на засіданнях Правління 

Інституту. 

     

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 

Ревізійною комісією за 2020 рік був перевірений рух грошових коштів на 

рахунках бухгалтерського обліку та отримані відповідні банківські 

підтвердження по операціях. Первинні документи, що підтверджують, 

здійснення господарських операцій з надання послуг надані для перевірки. 

Сума коштів на банківських рахунках станом в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

(ЄДРПОУ 25917293), що підтверджено банківськими виписками, складала 

станом на: 
 01.01.2020 01.01.2021 

UAH 21 730,45 грн. 37 044,52 грн. 

EUR 88,38 євро (екв. 2 335,18 грн.) 219,38 євро (екв. 7 621,17 грн.) 

USD 282 дол.США (екв. 6 679,51 грн.). 442 дол.США (екв. 12 497,37 грн.). 

Всього, грн.екв. 30 745,14 57 163,06 

 

 

Доходи та витрати Інституту 
 

Доходи Інституту в 2020 році склали 986,7тис. грн. (в 2019р. - 665,7 тис. 

грн., в 2018р. – 339,2 тис. грн.).  

Витрати в 2020 році склали 973,3 тис. грн. (в 2019 році 652,2 тис. грн., в 

2018році 361,6 тис. грн.). 
                         (тис. грн.) 

Види доходів Сума Види витрат Сума 

Членські внески 347,3   

Комплект матеріалів "IIA CIA 

Learning System, що купувались у 

Глобального ІВА 27,7 

Оплата глобальному інституту 

за підручники та членські 

внески 

 

 

41,2 

Проведення навчальних заходів та 

надання інформаційно-

консультаційних послуг  611,7 

Витрати на організацію 

навчальних заходів, рекламу, 

оренду обладнання, друк 

матеріалів 

 

 

 

577,7 

  Оренда офісного приміщення 70,1 

  

Оплата заробітної плати та 

податки по договорах ЦПХ 

 

246,1 

  

Основні засоби, господарські 

витрати, РКО, ПЗ, КЕП, 

переклад тощо 

 

 

37,7 

  

Внесок в статутний капітал 

ТОВ» ІВАУ Консалтинг» 

 

0,5 

Загалом 986,7  973,3 
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Детальний аналіз доходів та витрат на надання інформаційно -

консультаційних послуг, організацію навчальних заходів, рекламу, оренду 

обладнання та друк матеріалів, а саме: 
                                                                                                                                  (тис. грн.) 

 Доходи Витрати  

Замовлення підприємства: 

розробка Методики 

управління ризиками 

198 190,5 Оплата за розробку 

Методики управління 

ризиками 

Оплата за проведення 

зовнішньої оцінки 

корупційних ризиків 

190 177,5 Оплата за проведення 

зовнішньої оцінки 

корупційних ризиків 

Оплата з проведення 

практичного навчання з 

питань визначення та 

управління ризиками, 

побудови внутрішнього 

контролю 

63 59,5 - організація заходу та 

харчування (2 дні) – 31,7; 

- оренда обладнання (2 дні) 

– 14,8; 

- друк навчальних та 

тестових матеріалів – 12,96 

Послуги з проведення 

семінару-тренінгу, розробка 

детальної дорожної карти 

98,3 68,3  - розробка детальної 

дорожньої карти щодо 

визначення процесів – 38,5; 

- організація заходу 

шахрайство, методи 

виявлення та практика 

запобігання – 29,8 

Інше 62,4 81,9  

Загалом 611,7 577,7  

 

У відсотковому співвідношенні доходи Інституту в 2020 році склали: 

 

 
 

Членство в Інституті 

Членство в інституті регламентовано Статтею 4 Статуту Всеукраїнської 

громадської організації "Інститут внутрішніх аудиторів України", 

затвердженого черговими Загальними зборами членів, протокол №06-02-

20/01 від 06.02.2020 року (далі-Статут).  

35% 

62% 

3% 

Членські внески 

Проведення навчальних заходів  та надання інформаційно-консультаційних послуг  

Підручники"IIA CIA Learning System 
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Згідно пункту 4.4. Статуту та Розділом 3 Положення про членство та 

членські внески у Всеукраїнській громадській організації «Інститут 

внутрішніх аудиторів України», затвердженого Протоколом Правління № 

07/19-П від 11 березня 2019 року, приймання нових членів Інституту 

здійснюється Правлінням.  

У зв’язку з встановлено карантинним обмеженням Правлінням погодження 

нових членів здійснювалось по пошті (Gmail.com). 

В члени Інституту протягом 2020 року прийнято 39 осіб, вступний внесок 

ними сплачений.  

Статутом Всеукраїнської громадської організації "Інститут внутрішніх 

аудиторів України" передбачено, що припинення членства настає 

автоматично і не потребує прийняття рішення у випадку порушення членами 

Інституту вимог статутних документів щодо своєчасної сплати внесків. 

Впродовж 2020 року Правлінням з цієї підстави було виключені з членів 21 

особа. 

Таким чином, станом на 01.01.2021р. кількість активних членів Інституту 

склала 169 осіб. Станом на 01.01.2020 р. кількість членів Інституту складала 

151 особа.  

Протягом 2020 року членських та вступних внесків Інститут отримав 347,3 

тис. грн., що становить 35% від всіх доходів Інституту за 2020 р. (відповідно 

за 2019 р. 310,1 тис. грн. (45%)), що підтверджено відповідними 

банківськими виписками. 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ «ІНСТИТУТ 

ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ КОНСАЛТИНГ» 

 

Відповідно до Протоколу Правління Інституту від 19 лютого 2020 року 

№01/20-П Правлінням Інституту було прийнято рішення про заснування ТОВ 

«ІВАУ Консалтинг» з розміром частки Інституту - 5 відсотків в статутному  

капіталі Товариства. 

Також, учасниками Товариства є Щукін Юлій Валерійович, Лебединець 

Тетяна Леонідівна, Калінчук Людмила Анатоліївна. 

Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості 

часток його учасників, виражених у національній валюті України і складає 

10 000 грн. 

ТОВ «ІВАУ Консалтинг» зареєстровано 04.03.2020р., директором Товариства 

призначений Щукін Ю.В, заступником директора Лебединець Т.Л. 
 

Протягом 2020 року Товариство здійснювало фінансово-господарську 

діяльність, за результатами якої за рік: 

- доходи становили 674,25 тис. грн. 

- витрати становили 661,1 тис грн.  
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     (в тис. грн) 

Види доходів Сума Види витрат Сума 

Послуги щодо пропозиції 

інструментів чи методів щодо 

управління структурою активів   

Банку 

389,50 

 

Комісія за виконання платежів 

в національній валюті(11шт) 

 

0,03 

Послуги з розробки Положення  

щодо оцінки активу та розрахунку 

розміру кредитного ризику за 

активом в частині підходів до 

визначень значень коефіцієнтів PD 

для контрагента Банку 284,75 

Комісія за обслуговування 

рахунку  

 

0,50 

  

Доступ до онлайн-сервісів 

електронного майданчика 

Zakupki UA 

2,38 

  

Доступ до онлайн-сервісу під 

час проведення процедур 

публічних закупівель 

1,70 

  

Послуги письмового перекладу 

та завірення 

2,32 

  

Єдиний податок  за 9 місяців 

2020 рок 

19,48 

  

Комісія за надання тендерної 

гарантії 

1,20 

  Комісія за гарантією 1,00 

  

Оплата за надання послуг 

згідно договору   

452,50 

  

Передоплата згідно договору 

про надання послуг   180,00 
 

    

Загалом 674,25  661,1 

 

Сума коштів на банківському рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 

14360570) станом на 01.01.2021 року склала 19 980 грн. 

В цілому Ревізійна комісія Інституту підтверджує, що ведення фінансово-

господарської діяльності за 2020 рік Інститутом здійснювалось у 

відповідності до нормативно-правових актів, Статуту та норм внутрішніх 

нормативних документів Інституту.  

 

  Голова ревізійної комісії ________          Л.А.Калінчук  

 

Члени ревізійної комісії   І.В. Радкевич  

 

      ________    О.П.Кобилінська  


