
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ НААКУ НА 2021 РІК (СТАНОМ НА 20.11.2021 РОКУ) 
 

НАДХОДЖЕННЯ 
№з/п Найменування надходжень Код 

надходжень 
Всього план, на 

рік, грн. 
Всього 
факт, на 

20.11.2021 
р., грн. 

1 
Загальний фонд: надходження від щорічних 
внесків арбітражних керуючих згідно ч.4 ст.32 
Кодексу України з процедур банкрутства 

101 1701000,00 
 

652300,00 

2 

Спеціальний фонд: плата за організаційно-
технічне забезпечення розгляду Національною 
асоціацією арбітражних керуючих України 
скарг (звернень) учасників у справі про 
банкрутство;  надходження від добровільних 
цільових внесків арбітражних керуючих; 
надходження від добровільних цільових 
внесків фізичних і юридичних осіб. 

102 не визначається, 
п.4.2. Розділу 1 

4673,00 

3 
Залишки коштів спеціального фонду 
організації на рахунку, що перейшли з 
попереднього року 

103 63493,00 63493,00 

4 Доходи від некомерційної господарської 
діяльності 

104 60000,00 0,00 

ВСЬОГО: 1824493,00	 720466,00 
 

ВИТРАТИ 
№ з/п Найменування витрат Код 

витрат 
Всього план, 
на рік, грн. 

Всього факт, 
на 20.11.2021 
р., грн. 

1 Загальні корпоративні витрати (проведення з’їзду 
арбітражних керуючих України)* 

201 300000,00 0,00 

2 Організація та проведення форумів, конгресів, 
семінарів, конференцій, нарад, «круглих столів», 
тренінгів, презентацій, інших заходів з питань 
діяльності Асоціації (виключно за рахунок 
надходжень до спеціального фонду за кодом 104) 

202 60000,00 0,00 

3 Заробітна плата 203 660000,00 0,00 

4 Нарахування на заробітну плату 204 145200,00 0,00 

5 Комплексний супровід офіційного вебсайту 
НААКУ, розроблення  і впровадження  системи 
електронного голосування на основі технології 
розподілених реєстрів (включаючи витрати за 
рахунок надходжень до спеціального фонду за кодом 
103 в сумі 59099,00 грн.) 

205 336000,00 0,00 

6 Придбання комп’ютерів, оргтехніки, охоронної 
сигналізації, програмного забезпечення, та витрати 
на обслуговування 

206 127200,00 0,00 

7 Канцелярські витрати 207 30000,00 0,00 

8 Телефонний зв’язок та послуги інтернету, оплата за 
хостинг сайту* 

208 14000,00 0,00 

9 Оплата послуг банків, комісії* 209 3000,00 0,00 

10 Поштові витрати 210 15000,00 0,00 

11 Резервний фонд 211 129699,00 0,00 

12 Спеціальний фонд 212 Планово не 
визначається, 

(п.4.2. 
Розділу 1), 

але 
передбачає 
фінансування 

в сумі 
4394,00 грн. 
за рахунок 
надходжень 
за кодом 103  

0,00 

ВСЬОГО: 1824493,00 0,00 

 


