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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансовот звiтностi !ержавного пiдприсмства,,полтавський

науково-дослiдн ий та проектний iнститут землеустрою''
за piK, який закiнчився 31 грудня 2017 року

Адресат: Звiт незаJIежного аудитора призначасться для керiвництва суб'скта
господарювання, фiнансовий звiт якого перевiрясться i може бути використаний для
поданнЯ до держаНих устаноВ та органiзачiй Украiни.

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Rержавного пiдприсмства ,,Полтавський

науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою" за 20l7 piK (далi {ержавне
пiдприсмство), що складасться зi Звiту про фiнансовий стан (баланс) _ форма JY 1 на
З 1 грулня 20l7 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiдj - форма J\b2,
Звiту прО рух грошОвих коштiв (за пряМим методом) - форма NЬЗ та Звiту про 

-змiни 
у

власномУ капiта,тi - форма J,{Ъ4 за PiK, шО закiнчився зазначеною датою, а також Примiток
ло рiчноi фiнансовоi звiтностi (текстова частина), включаюч yl стислий виклiц значущих
облiкових полiтик.

На нашУ Думку, за виняткОм впливУ питань, описаниХ в розлiлi ,.Основа для думки iз
застережеНням" нашОго звiту, фiнансова звiтнiсть, що додасться, вiдображас достовiрно в
ycix суттеВих аспектах фiнансоВий стаН !ерlкавноГо пiдприсМства на 3l грулня 2017 piK, та
iT фiнансоВi результаТи i гроШ Bi потокИ за piK, що закiнчився зазначеною датою вiдповiдно
до Нацiонzlльних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (НПСБо).

ОСНОВА ДЛЯ IЗ ЗАСТЕРЕЯtЕННЯМ
МИ Не приймали участi в спостереженнi за iнвентаризацiсtо наявних активiв та

зобов'язань, оскiлti,,. бу.l11l призначенi пiсля дати li проведення fiep>lci 1.1M liдприемствОМ.
Однак, на .Щержавному пiдприемствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна кОмiСiЯ,
якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА.

Але з огляду на те, що ми не проводили iнвентаризацiю, не спостерiгали за ходом ii
проведеtlн.s, що вимагас МСА 500 (а iх наявнiсть вибiрково була пiлтверлжена нами
апьтернзтивниiчIIi N,Iетодами та процедурами, якi обrрунтовують дуIику, що активи та
зобов'язання наявнi в !ержавному пiдприемствi), ми не можемо дати повноТ аулиторськоТ
гарантii щодо залишкiв по ним. KpiM того, на протязi 2017 року не проводилося
нарахування резерву сумнiвних боргiв по дебiторськiri заборгованостi, а тако}к резерву на
оплагу вiдпусток працiвникiв .Щержавного пiдприсмства.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). НаШУ
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в розлiлi кВiдповiда;rьНiСТЬ
аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi>) нашого звiту. Ми е незалежними по вiдношеННЮ ДО

,Щержавного пiдприемства згiдно з етичними вимогами, викладеними в Кодексi еТИКИ

професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики лля бlхгалтера (КОЛеКС

РМСЕБ), застосовними в YKpaTHi до нашого аудиl,у фiнансовоТ звiтностi. а такоЖ ВИКОНаJIИ

iншi обов'язки з етики вiдповiд,но ло цих вимог.i(i



вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для

ik як основи для нашоl думки 1з застереженням

ключовl питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були

пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. I-{i питання
,лядмись в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi в чiлому та враховувались при

формуваннi думки шодо не,i, при цьому ми не висловлюсмо окремоi лумки щодо цих

KpiM питань, викладених у пунктi ,,Основа для думки iз застереженням" ми

визначили, що немас iнших кJIючових питань аудиту, iнформачiю щодо яких слiд надати в

нашому звiтi.

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
Операuiйне середовище.
Ми звертасмо Barrry увагу на те, що вплив економiчноТ кризи, полiтичноi

нестабiльностi та проведення бойових дiй на тимчасово окупованих окремих територiях
(оОС _ операчiя об'сднпних сил), якi тривають в YKpaTHi, а також Тхне остаточне

врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно
вплинуги на eKoHoMiKy Украiни та операчiйну дiяльнiсть !ержавного пiдприсмства.

У цих умовах, ми не мае можливостi передбачити можливi майбутнi змiни та Тх вплив
на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи .Щержавного
пiдприемства,,Полтавський на}ково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою".

HI ВЛIНСЬКОГО ПЕРСО к
нАдIлЕно ишими повно ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ

Управлiнський персонал несе вiдповiда_гlьнiсть за складання i достовlрне подання

фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку (НПСБО) та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал
визначас потрiбною для того, rцоб забезпечити складання фiнансовоТ звiтностi, що не

мiстить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за

оцiнку здатностi ,Щержавного пiдприемства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi,
та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бцга,ттерського облiку, KpiM випалкiв, коли .Щержавне пiлприемство пiдлягае лiквiдацiТ чи
припиненню дiялы:iсть, або не NIac iнших реальних альтернатив цьоI\4у.

Ti, кого надlJiэно найвищими повноваженнями, несуть вiдповtliальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Щержавного пiдприемства.

ВIДПОВIДАЛЬШСТЬ АУДИТОРА ЗА пит ФIНАНСОВОi ЗBITHOCTI
Напrими цiлями е отримання обrрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у

цiлому не мiстить суттсвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки, та випуск
звiту аулитора, що мiстить нашу думку.

ОбrрунтоваI{а впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гаранту€, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, за.вжди виявить суттсве викривлення, якщо воно icHYe ,

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони ввail(аються
суттовими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкусться, вони можуть
впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi чiсi фiнансовоi
звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

. iдентифiкусмо та оцiнюсмо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи поN{илки, розробляемо й виконуемо аудиторськi проuедури у



*'r

'доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонzlломприпущення про безперервнiсть дiяльностi як основи лля бр<галтерського облiку та, наocHoBi отриманиХ аудиторсЬких доказiв робимо висновок, чи icHyc суттсва невизначенiсть
щодО подiЙ абО умов, якi поставилИ б пiД значниЙ суrинiв мохсливiсть !ержавногопiдприемСтва продоВжитИ безперервну лiяльнiсть.
Якщо Ми ДохоДиМо ВисноВкУ щодо i."y"anr" TaKoi cyTTeBoi невизначеностi, ми повиннi

их розкриттiв iнформачii у фiнансовiй звiтностi
ифiкувати свою думку,
их доказах, отриманих до дати нашого звiту

припинити свою дiяльнiсть на безперервнiо 
".T;iT|'b 

примусити ffержавне пiдпри€мство

'ОЦiНЮСМО ЗаГаЛЬНе ЛОДання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з
розкриттЯми iнфорМацii, а такоЖ те, чИ попйу. фiнансова звiтнiсть операцii та подii, щопокладенi в основУ iT складання, так щоб досягти лЬстовiрного вiдображення.ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвицими повноваженнями, iнформацiю прозапланований обсяг i час проведення аудиту тати, включаючИбудь-якi cyTTeBi недолiки зiходiв ""у.рi.r"ъ д час аудиту.ми також надасмо тим, кого надiлено твердження, що

о незalлех(ностi, та повiдомля€мо ix про Bci
нтовано вважатись такими, що впливають на
щодо вiдповiдних застережних заходiв.
щодо яких надавалась тим, кого надiленонаивищими повноваженнями, ми визначили Ti, що маJrи найбiльше значення пiд час аудиту

фiнансовОi звiтностi поточного перiолУ, тобто Ti, якi € ключовими питаннями аудиту.Ми опtlсусМо цi питання в свосмУ звiтi аулитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи
регуляторНиIv{ актоМ заборонеНо публiчНе розкритТя такого питання, або якшо за вкрайвинятковИх обставиН ми визнаЧасмо, що таке питаннЯ не слiд висвiтлювати в нашому звiтi,оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його користь
для iHTepeciB громадськостi.

€

цi ризикИ, а такоЖ отримусмО аудиторськi докази, що е достатнiми та
длJI використання ix як основи для нашоТ думки. Ризик не виявлення

викривлення внаслlдок шахрайства е вищим, Hi>tc для викривлення в наслiдок
оскiльки шахраЙство може включати змову, пiлробку, навмиснi пропуски,

твердженн я або нехтування зzlходами внутрlшнього кOнтролю;
r отримусмо розумlння заходlв внутрlшнього контролю, щ0 стосуються аудиту, дляаудиторських процедур, якi б вlдповiда_пи обставинам, а не для висловлення
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю

. оцiнюемо прийнятнi сть застосованих облiкованих полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнок i вlдповlднИх розкриттiВ iнформацiТ, зроблених управлlнськимперсончшом

в ос ь IP
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю,,Аудиторська

фiрма,,У Kpalнський корпоративний аудит'' (А}литор).
код за Сдрпо У: ЗЗ620564

"о."О 
та дата видачi свiдоцтва про внесення до ресстру аудиторських фiрм та

TopcbKi послуги, виданого Аулиторською
шення Jфl50/4 Аудиторськоi палати Украiни
о 29 сiчня 2020 року (згiлно рiшення J'lЪ307/3

МiСЦеЗНаХОДЖеННЯ: YKpaiHa, 0405О, MicTo Киiв, Шевченкiвський район, вулиця
Мельникова, будинок l 2,

Телефон (факс) аудиторськоI фiрми: (062) 2о6-s4-2з.

Е



в умови про
!жаi номер договору на проведення аудиту: Jф31/03/18-75П вiд З1.03.2018 р

Щата початку та дата закiнчення проведення
!ата початку перевiрки 02.04.2018 р., еревiрки 30.04.2018 р

Виконавець н.в

Серmuфiкаm ауdumора cepii' А Nр0056З8 рiu.еннл
палапu YKpai|Hu Nlll30 Bi) 25 ер)цх )QQj р.
Проdовэсення сmроку dii' ёо 25 еруdня 20l З р - рiuлення
Дуduпорськоi папаmu Украi'нu N-"]95/2 вid З0 эrcовmtя 2008 р.
Проdовэсення спроку dii' dо 25 zруdня 20l8 р. рiшення
Дуdumорськоl' палаmu YKpaiilu Ns28l/2 Bid 3l эюовпня 20l3 р

.Щиректор ТОВ <Аулиторська фiрма
<<УкраТнськи й кор поративн и й аудлlт))

серmuфiкаm cepii А Nb005638, рiшення AydumopcbKoi
палапu YKpai|Hu lф]30 вid 25 zруdня 2003 р,
Проdовэtсення сmроку di| dо 25 еруdня 20l 3 р.- рiutення
Дуdumорськоi' палаmч YKpalitu Np 195/2 Bid З0 асовmня
Проdовэtсення сmроку dii do 25 zруdня 20l8 р, рiutення
Ауdumорськоi' палап,lч YKpaiHu Np28l/2 Bid Зl :жовmня 20l3 р.

Лук'янова Н. В.
30.04.20l8 р.

н.в.
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товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"АудитОрська фiрма "Украiнський корпоративний аудит''

Gвiдоцтво Ns36'|5, згiдно з рiшенням Ne.|50/4 АудиторськоТ
палати УкраТни вiд 3О.06.2005 р., TepMiH чинностi подовжено до 29.0 1.202О р.,згiдно рiшення Ns307/3 АудиторськоТ палати УкраТни вiд 29.01.2015 р.

04050 i'Hct, .tt, Кчiв, в ,t, MelbHttKoBct, б. l 2 30 KBittttп 20l,\

ДОВIДКА 
ДОДАТОК Ml

про iншi правовi та регуляторнi вимоги
п о Ще ржа В н оМУ п iд п рlrсмству,,Полiа вс о *и n', н ауко во-д осл iд н 1.1 1-1

T2r проеКтниЙ iHcTllTyT землеустрою" cTa}IoNt на31 .12.2017 року
IНФQРМАЦUI ЗД В АКТИВIВ. ПАСивlв тА
IнФо ш о ФIнАнсо го тАту.

На думку аудитора, leplKaBHe пlдприсNIство,,Полтавськлtй науково-дослiдний та
проектний iнститут землеустрою'' у ловно\.1у коNlплектl рtчноl фiнансовiй звiтrrостi
(,,Баланс", ,.Звiт про фiнансовi результати", .,Звiт про рух грошових кошtтiв". ,.Звiт про
власний капiтал". ,,Примiтки до рiчноТ ф tHaHcoBoi звiтностi". опис вах(ливих аспектlв
облiковоi полiтики та iH ш1 пояснюваЛьнl примlТки l додаТки) за 20l7 piK лостовiрlrо i уповнiй Mripi розкрило iпформацlю за видаr\tи активiв, пасивiв та iнформlачirо lцодо
фiнансового результату

В xodi персвiркu Ауduпtорtl otllptl.v0.1tt свidоцп,tво, cпlocoBtto ittфорlшtqii' зц BttOu.tttt
окmuвiв, ttocttBiB mа iн(lор.ltпцi|ulоdо clliHoHcoBozo резу.7ьпlопtу про вiс)'пiвit)нiсmь Bu-|lozu.|I
diючшr Haцiottct"lbtllLY llo-,lo}tcettb (cпtctttdпpmiB) бухzалmерськоzо об,тiку.

BIппоRI сть RАртостI СТИХ АКТИR IBBимогАмчи зАконо пА встRА
BapTicTb чистик активiв !ерlкавного пlдпри€мства визначена шляхоN,l вирахуtsа}tlIя lз

суми активiв, прий нятих до розрахунку, суми його зобов'язань. прийнятих до розрахунку
Розрахуrl кова BapTlcTb tIистих активiв !ертсавного пiдприсмства Tta кiнець звiтного

20l7 року скл ада€ l004 тис. грн., а на кillець поllередIlього 2016 року ск.llаjiа(,4З9.r.ис. r.prr
заявлений ста,гу,rн ий капl,гал Щерlкавного пiдприс]\,Iс,lва на кiнець 20]t6-2017 р. р

складас 567 тис. грн. Також, на кiнець 2016-2017 р. р., неоплаLIеного ,га вилуqgg,,,-t,l ttагri-га,rу
в ffерлtавному пiдприс McTBl немас, тобто скорl{говаIIа сума статутtIого l<aпiTa_rl,cTLlIIoM tIzI
З1.12.2017 року та станом на З1 .12.2016 року складас 567 тис. грн

Розрахунltо ва BapTlcTb чистих активiв с бiльшою суми скоригованого ста tчтного
капlталу, що cTalIoM rra 31 .l2.20l7 року Вiдrtс''вiдhе,встановлеI{и\{ закоIIодав(Iи\,I Btl \,Iогам. l
розмlР статутIIогО капiтzuчУ !ержавного пiлприсмства .,Полтавський науково-дос_riдtlлtй та
проектний itlсти-гут зеNlлеустроIo" за 2017 piK в tlовнiЙ mripi забезrtе.lеttий LItiс,ги}lи актиl].l.\tи
пlдприсмства.

СтаноМ на 31 грудня 201б року розрахуFIкова BapTicTb tIистих активiв с iчtеншоtсl вiд
сумИ скоригованогО статутного капiталу i розrлiр статутного капiтапу !ержавногсl
пiдприсмСтва ,,Полтавський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустроIо'' за
ПОПеРеЛНiЙ 20lб piK в повнiй Mipi не забезпечене чистими активами пlдпри€lчIства.

У повному комплектi рiчноi фiнансовiй звiтrIостi (..Ба-таrtс" - Звiт про фiriансовий
стан, ,,ЗвiТ про фiнансовi результати" - Звiт про сукупttий дохiд, ,,Звiт IIро рух грошових
коштiв" - за прямим методом,,,Звiт про власний капiтал",,,Примiтки до рiчноi'r|iнансовоТ
звiтностi", опис важливих аспектiв облiковоi полiтики та iншi пояснюва-цьнi rlримi,tltи i

додатки) !ержавне пiдприемство ,,полтавський науково-дослiдний та проектний iнститут
ЗеМЛеУСТРОЮ" За 20l7 piK у повнiй Mipi розкрило iнформацiю про BapTicTb чистих активiв
Товариства.

СТАН УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНИМ ШДПРИ€МСТВОМ
ffержслу;лtба з питань геодезii, картографiТ та кадастру злiйснюс cBoi права управ_лitrня

!ержавним пiдприсмством,,Полтавський науково-дослiдний та проектний ittсти,rу,г
землеустрою" через ДП <<Головний iнститут землеустроIо)) та директоDа Деоiкавнtlгt,l



пiдприемства призначаеться та звiльняеться з посади наказом .Щержслужби з питань
геодезii, картографii та кадастру за поданням ЩП кГоловний iнстит}т землеустрою>. З

директором ,Щержавного пiдприемства !ержслужба з питань геодезii, картографii та
кадастру укладае контракт.

Щиректор здiйснюе оперативне управлiння .Щержавним пiдприемством i несе
персональну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть .Щерх<авного пiдприсмства, в тому числi за
органiзаuiю наукових та проектних робiт, пiдготовку кадрiв, збереження державного майна
i забезпечення пожежноТ безпеки його об'ектiв, створення наJтежних соцiа,тьно-економiчних
ylloB членам трудового колективу.

,Щиректор без лоруlення дiс вiд iMeHi [ержавного пiлприсмства, представляс його
iнтереси в органах державноi влади та мiсцевого самоврядування, iнших органiзачiях, у
вiдносинах з юридичними та фiзичними особами, формус адмiнiстрацiю Державного
пiдприемства i вирiшус питання дiяльностi [ержавного пiлприсмства в межах та порядку,
визначених Статутом та контрактом.

У разi тимчасовоi вiдсутностi директора !ержавного пiдприемства, його обов'язки
виконус перший заступник або один iз заступникiв, який призначасться наказом директора
.Щержавного пiдприсмства за погодженням з flП кГоловний iнститут землеустрою).

Головний бухгалтер .Щержавного пiдприсмства призначаеться на посаду i звiльняеться
з неi директором .Щержавного пiдприсмства за погодженням з ДП <Головний iнститут
землеустрою)),

АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО ШДПРИСМСТВА.
!жерелами для визначення фiнансового стану [ержавного пiдприсмства були ланi iз

наступних форм р1 чноi звiтностi
Баланс - ЗBlT про фiнансовий стан (форма JФ1) станом на 3'l грулня 201 7 року
Звiт про фiнансовi результати - Звiт про сукупний дохiд (форма JФ2) за 20l7 piK.
Звiт про pyri грошових коштiв - за прямим методом (форма JФЗ) за 2017 piK.
Звiт про власний капiтал (форма Nч4) за 20l7 piK.
Розрахунок коефiuiснтiв, на пiдставi яких здiйснюеться аналiз фiнансового стану

ого

Ана,тiз показникiв фiнансового стану платоспроможностi та фiнансовоТ стабiльностi
Щержавного пiдприемства ,,Полтавський науково-дослiдний та проектний iнститут
землеустрою" станом на З l,12.2017 року свiдчить про те, що загальний фiнансовий стан
Товариства с не задовiльним, це пояснюеться не достатньою загальною, швидкою та
абсолютною лiквiднiстю, а також повною вiдсутнiстю забезпеченостi заборгованостi

показll ll ки На 31.12.20|1 р.
Нормативllе зltаrlеtl llя,

аналiз показIIика
1 .Коеф iчiснти л i кв iдностi
1.1. Загальний (коефiчiснт покриття)
1.1.= II роздiл активу балансу/IIIрозлiл
пасиву балансу

0,1554l9
N>l;

показник нижче
нормативного
N>l;

Показник ни)I(че

нормативного

1.2. Коефiчiснт швидкоТ лiквiдностi
l .2.= сума рядкiв l l00- l l65 /IIIрозлiл
пасиву балансу

0,1 220 1 8

1.3. Абсолютноi лiквiдностi
1.3.=Грошовi кошти (сума рялкiв 1160-
l l65 активу бмансу/IIIроздiл пасиву
балансу

0,0l7042
N>0,5;

показник нижче
нормативного

2. Коефiцiентпокриття зобов'язань
власн им капiталом (фiнансування):
2 =I| + III розлiли пасиву балансу/I
роздiл пасиву балансу

l ,46l l 55

N<1,0;

Показник поза межами норм
(за-лlученi кошти займають
досить значну питому вагу у
власному капiталi)

З. КоефiчiентфiнансовоТ
незалеrкностi:
3 = I розлiл пасиву балансуl I+ II + III

роздiли активу бмансу

0,4063 l з

N>0,5;

Показник поза межами норм
(знач на фiнансова залежнiсть)

I



,Щержавне пiдприемство,,Полтавський науково-дослiдний та проектний
землеустрою" у повному комплектi piчноi фiнансовiй звiтностi (,,БаJlанс''
фiнансовий стан, ,,Звiт про фiнансовi результати" - Звiт про сукупний дохiд, ,,Звiтгрошових коштiв" - за прямим методом, ,,Звiт про власний капiтал", ,,Примiтки
фiнансовоi звiтностi /текстова частина./'' i додатки) за 2017 piK у повнiй Mipi
iнформацiю про фiнансовий стан

irl4 *

Виконавець

Серmuфiкаm ауduпора
палапu Украi'нu Ng]30

'янова Н.В.
cepii' Д Ng005638 рiшення
Bid 25 zруdня 2003 р

Проdовэюення спроку dii' dо 25 zруdня 20l 3 р. - рiшення
Ауduпорськоi' папапч YKpai:llu N9l 95/2 вid 30 асовплttя
Проdовэrcення сmрокуdii' do 25
Ауdumорсько| палапtч YKpaiitu

Лук'янова Н. В.
30.04,20l8 р,

zруdня 20l8 р, - рiulення
Ns28li2 Bid 3l lсовmtв 20lЗ р.

$

l
l
I
l



Дата (piK, мiсячь, число)
за СДРПОУ

Органiзацiйно-правова форма госполарlоваtllIя дЕржАвнЕ
ПIДПРИ€МСТВО

Складено (зробити позlIачку ''v'' у вiлповiлlriй клiтиrrцi):
за положеIItIями (стаrtдартапrи) бу<галтерського облiку
за м lжнародн иNl и стандартам и tp i нансовот звiтностi

за КоАТУУ
за КоПФГ

за I(l]ЕД

Баланс (Звiт про фiнансовий cTatt ) на ''3l'' грудня 20l7 року
Форма N l Код за ДКУД l80l00l

|1

72.19

ч

Актив Код
звlтного

на початок
п

На кlнець звlтного

l 2 3 4I. Необоротнi активи
Нема, bнi активи l 000 0 l492
пе lcHa l00l 60 l5llнакопIдlена амо ,изацlя

l 002 60 l9капiта,тьнi iнвести ц 1 005
OcHoBHi засоби l0l0 ]з4 686BlcHa сть l0l 1 284з з466знос l0|2 2l09 2780Iнвестицiйна MlcTb l0 t5

koBi бiологiчнi активи l 020

якi облiковуються за методом участi в капiта-лri iнших
пIд

.Щовгостроковi ф iHaHcoBi iнвестицii:

l0з0

lHml HaHcoBi iнвестицii l0з5
дебiто Ьк8 З8бi HlcTbвго

l 040
податковl активи l 045 65 65Iншi I активи l 090

Усьсго за oMI l 095 799 2213II. Оборотнi активи
Запаси l l00 4з бl

HиLII запасив ll01 4з бl
чПото бiHl голо нч l активи lll0

ргованlсть за продукцiю, товари, роботи,
по
,Щебiторська забо

l l25 l 080 20
,Щебiторська забор гованlсть за розрахункам и
за виданими авансам и l l30
з бюджетом

l lз5
числl з пода, на l lзб

Iнша поточна деб BaHlcTbзабо l l55 з2 7з
iHaHcoBi iнвестицiТПоточнi

l 160
шl та lx еквlвaLпентиг

I 165 l 25
в банках l l67 l 25

одlвв lx l l70
Iншi активи l l90 зб 49Усього за ом II I l95 ll92 228

пив
III. а кти в NlНеоборотн l1, утр!| ядлyBaHl тапродажу,

1 200 00

Баланс

l40



Пасив
Код

рядка
на початок

звiтного року
на кiнець звiтного

перiолу

l
I. Власний капiтал

паиов капlтаJI

дооцlнкахКапiтал
капlтшI

капlтаJI

2 1 4

l 400 567 567

l 405

14l0 258 l з50

l4l5
ии зоито 1420 -з 86 -913

неоплачений капiтал
капlталв

Усього за iлом I

l425
1430

l 495 .l39 l 004

II.,Щовгостроковi зобов'язання i забезпечення
зобов'язання
банкiв

l 500

l5 l0
зобов'язанняIншi l5l5

Bi забезпечення l 520

l 525

iлом IIУсього за l 595 0 0

IIL Поточнi зобов'язання i забезпечення
KoBl едити банкiв

l 600

Поточна кредиторська заборгованiсть за

дов ими зобов'язаннями
l 610

ги

и з бюджетом
члIслl з пода, на

lбl5 525 22

l620 292 20l

l62\

зi |625 345 35

з оплати ацl 1630 8 ll9
поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними

авансами
l 635 з68 l 070

поточнi забезпе,lення I 660

iодiвх 1 665

Iншi поточнi зобов'язання l 690 14 20

Усього за м III 1 695 l 552 l 467

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротнимлl активами,
н!lми я та пами в

l 700 0 0

V. Чиста BapTicTb активiв, недер?кавного пе нс l l! }l ого
l 800 0 0

Баланс l 900 1991 211|

Влlконуючий обов'язки директора

ДП "ПОЛТАВСЬКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"

Головний бухгалтер

ДП "ПОЛТАВСЪКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"

Фес4 ц Сер гir"r Анатолii,tо влlч

ис) (п.I Б)

лисак paica €вгенiтвна
(пiлпис) (ll I.Б)

l

Вiдстроченi податковi



Примiтки до балансу
.Щержавного пiдприсмства r,Полтавський науково-дослiдний

та проектний iнститут землеустрою" за 2017 piK

[ержавне пiдприемство ,,Полтавський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою"

в звiтному 20|7 роцi проводило облiк згiдно вимог Нацiональних Положень (станлартiв)

бухгалтерського облiку ДП(С)БО/.

[етальна iнформацiя про Щержавне пiдприемство:

ПIДПРИСМСТВО "ПОЛТ
найменування юридичноi особи УКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ

строю"
Скорочене найменування юридичноi особи (ДП "ЦОЛТАВСЬКИЙ НСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"

форма иемство

Назва юридичноi особи
"ПОЛТАВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА
проЕктниЙ tнститут зЕмлЕустрою"

код юридичноi особи 892]'4

юриличноi особи
750, Полтавська область, Полтавський район,

l, I]e динок 6

СЛУЖБА УКР з питАнь
засновникiв (учасникiв) юридичноТ особи, у тому числi АФII ТА КАДАСТРУ;

кожного iз засновникiв (учасникiв); прiзвиtrtе, iм'я, по еДРПОУ засновника; З94| l'77 l
якщо засновник - фiзична особа; найменування,

засновника: 03680, м.КиТв, Солом'янський район,сцезнаходження та iлентифiкацiйrrий код IориJlичIIоi особи,
уличя Народного Ополчсння, булинок Ззасновник - юридична особа

до ного н. 567000.00

про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного Розмiр (грн.): 567000,00
та про дату закiн.lення його формування закlнttення l5.01.20l0

Кол КВЕ.Щ 46.90 Неспецiалiзована оптова торгtвля;
Кол КВЕ,Щ 68.З 1 Агентства HepyxovrocTi;
Кол КВЕ,Щ 71.12 Щiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiТ

геодезiТ, надання послуг технiчного консультування в

дlяльЕIостl

чих сферах;
Кол КВЕ[ 72.19 .Щослiлження й експериментальнi

розробки у сферi iнших приро дничих i технiчних наук
(основний);
Кол КВЕ[ 72.20 Дослiдження й експериментальнi

у сферi суспiльних i гуманiтарних наук;
Кол КВЕ! 74.90 Iнша професiйна, наукова та TexHi,lHa

bHicTb, н, в. i

Прiзвище, iм'я, по батьковi. дата обраrlltя (призначснrIя) осiб, якi
обираються (призначаються) ло органу управлiння юриличноТ сЕргIЙ АнАтолIЙович - керiвник

уповновa>кених представJIяти Iоридичну особу у конуючиЙ оБов,язки);
з ,гре,гiми особами, або осiб, якi мають право

дii вiд iMeHi Iоридичноi особ,r бсз довiреttостi, у ToMly ФЕСАК СЕРГIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ - ПiДПИСаНТ
пiдписувати договори таданi пl,о наявнiсть обмежень иконуючиЙ оБов,язки)

вlд lМeНl чноi особи

дер>ltавноi ресс,граuiТ, дата та Hoivtep запису в Сдиному
peccTpi про вклIоченI.1я до едипого дсржавrIого державноТ реестрачiТ; 04.1 1.2003

запису: 06. l2.2005
вiдомостсй про IоридичtIу особу - у pmi, коли дсржавttа

юридичноТ особи була проведена ло набрання
Номер запису: l 5'71 l20 0000 003023Законом Украiни "Про лерrкавну peec,r,pauiro

осiб та iзичrtих осiб-пiд

Мiсцезнаходження peccTpal ti йноТ справи
Полтавська районна державна алмiнiстрашiя Полтавськоi
областi

,Щата та номер запису про взяття та зняття з облiку. назва та
iдентифiкацiйнi коли органiв й,аIистики, Мirщоходiв, в яких
юридичIrа особа перебувае на облiку:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОi
СТАТИСТИКИ: Iлентифiкацiйний код оргаыу: 21 680000;

,Щата взяття на облiк; \4,01 .|997 р.
ПОЛТАВСЬКА ОБ,€ДНАНА ДЕРЖДВНА
ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Iлентифiкачiйний код оргаFIу: З9756650; Вiломостi про
вiдомчий ресстр: (данi про взяття на облiк як платника
полаткiв); ,Щата взяття на облiк: 10,02.1993 р,; Номер
взяття на облiк: 716.

l

l



.Щата та номер запису про взят,гя та знJ{ття з облiку, назва та
iдекгифiкацiйнiй код органу Пенсiйного фонлу Украiни, в якому
юрцдична особа перебувае tla облtку:

ментальнi
ехнiчних наук

про реестрачiйний номер платника единого внеску, KJlac
есiйного ризику виробrtицтва платника едиlIого BItecKy за
вним виJlом його екоrlошtiчноI дiяльностi

про ре€страцiйний номер платника единого внеску
|61942З4;,Щанi про клас професiйного ризику

платника сдиного внеску за основним видом
економiчноТ дiяльностi: 1 l

вiлкриття виконавчого провадження шlодо юриличноi особи l 5-09-20 1 
'7 

; 0'7 -0'7 -20l'7 :22-05-2011 ;22-05-2011 ;

незавершених виконавчих провалжен ь) -05-20l 7;25-0З-2016

РЖАВНЕ ПIДПРИСМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ
УКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ

Iншi вiдомостi
С ПРАВОНАСТУПНИКОМ

ИХ ПРАВ ТА ОБОВ,ЯЗКIВ ДЕРЖАВНОГО
УКОВО-В ИРОБНИЧОГО ПIДПРИСМСТВА

АВСЬКИЙ ГЕОДЕЗИЧНИЙ ЦЕНТР"

Актив
], Немаmерiальнi акmuвu.

Нематерiальнi активи на пiдприемствi станом на Зl.|2.20|7 року за залишковою вартiстю

складають:

. на початок звiтного перiоду - 0 тис. грн,;

. на кiнець звiтного перiоду - 1492 тис. грн.

Облiк нематерiальних активiв у,Щержавному пiдприемствi в звiтному перiодi вiвся згiдно вимог

П(С)БО 8,,Нематерiальнi активи",

Накопичена амортизацiя за 2017 piK склада€:

. на початок перiоду - 60 тис. грн.;

. на кiнець перiоду - 19 тис. грн.

Амортизацiя по нематерiмьних активах в .Щержавному пiдприсмствi протягом звiтного перiоду

НаРахоВувiIлася прямолiнiЙним методом, у вiдповiлностi до пункту 2 розлiлу б Положення про

Облiкову полiтику, яке затверджене Наказом Nb1 вiд "04" сiчня 20l б року.
Нематерiальнi активи по Державному пiдприсмству вiдобрalкаються в балансi, якшо icнyc

ЙМОВiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з ix використанням, та ix
BapTicTb може бути достовiрно визначена.

Протягом звiтного перiолу на пiдприсмствi проводилася переоцiнка нематерiальних активiв,

сУма дооцiнки склчLпа 1492 тис. грн. (пов'язано з правами на земельнi лiлянки).
В .Щержавному пiлприемствi нематерiаrтьнi активи, якi переданi у заставу або мають обмеження

щодо прав власностi, станом на 3l,|2.20]'7 року - вiлсутнi.
ЗМiни у складi нематерiальних активiв !ержавного пiдприсмства, що вiлбулися на протязi 12

мiсяцiв звiтного 2017 року детаJIьно наведенi у роздiлi I Форми JllЪ5,,Примiтки ло рiчноi
фiнансовоi звiтностi",

2. основн i засобu.

OcHoBHi засоби за iх залишковою вартiстю складають:

оБ,€днАнл дЕржАвнА
ТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО

ДФС У ПОЛТЛВСЬКIЙ ОБЛАСТI;
код органу: З975б650; Вiдомостi про

ре€стр: (ланi про взяття на облiк як платника
внеску); ,Щата взяття на облiк; 09.01.2002;

взятгя на облiк: lбl942З4

Щанi органiв статистики про основний вид економiчноТ
цiяльностi юриличноi особи, визначений на пiдставi даних
цержавних статистичtIих спостерсжеl{ь вiдповiдлtо до
статистичноi мстодологii за пiдсумками лiяльностi за piK

I



. на кiнець звiтного перiоду - 686 тис. грн.

На пiдприсмствi облiк основних засобiв за звiтний 2017 piK вiвся згiдно вимог П(С)БО 7

,,OcHoBHi засоби". OcHoBHi засоби в облiку вiдображенi за фактичними витратами на ik придбання,

доставку, встановлення, спорядх(ення i виготовлення.

В ,Щержавному пiлприемствi ocHoBHi засоби визнаються активами, якщо iх очiкуваний TepMiH

корисного використання перевищуе piK (або операцiйний цикл, за умови, цо BiH довший за piK).

При HapaxyBaHHi амортизацii щодо кожного класу основних засобiв в 20l7 poui !ержавне
пiдприсмство використовувало прямолiнiйний метод нарахування, у вiдповiдностi ло пункту 2

роздiлу б Положення про облiкову полiтику, яке затверджене Наказом ]ф1 вiд

"04" сiчня 2016 року.

Амортизацiя по малоцiнних необоротних матерiальних активах в 2017 poui нараховувалася в

першому мiсяцi ix використання в розмiрi 100% /ста вiдсоткiв/ вiд Тх BapTocTi, у вiдповiдностi до

вимог П(С)БО 7 ,,OcHoBHi засоби", а також згiдно пункту 2 розлiлу б Положення про облiкову

полiтику, яке затверджене Наказом JllЪ1 вiд "04" сiчня 20lб року.

Нарахований знос за 20l7 piK складас:

. на початок перiолу - 2109 тис. грн.;

. на кiнець перiолу - 2780 тис. грн.

Балансова BapTicTb станом на 31.12.2017 року по кожнiй групi основних засобiв становить:

тис

За 12 мiсяцiв 2017 року в.Щержавному пiдприемствi вiдбулося надходження та вибуття

ОСноВних засобiв, за первiсною вартiстю, вiдповiдно: на 688 тис. грн, (в тому числi iншi
Необорптнi lиатерiальнi активи - З7 тис, грн.) та на 65 тис. грFI. (в тому числi iншi необоротнi

матерiа.гlьнi активи - l7 тис. грн.)

Протягом звiтного перiолу в .Щержавному пiдприсмствi проводилася переоцiнка необоротних

активiв.

OcHoBHi засоби в розрiзi груп та змiни у iX складi, що вiдбулися на протязi l2 мiсяцiв звiтного

2017 року детально наведенi у розлiлi II Форми Nч5 ,,Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi",

3. Довzосmроковi mа поmочнi iнвесmuцii.

В ба.гlансi .Щержавного пiдприсмства, станом на З 1 .|2,2017 року довгостроковi фiнансовi та

Поточнi фiнансовi iнвестицii - вiдсутнi. На протязi звiтного перiолу пiдприсмство не проводило

фiнансово-iнвестицiйноТ дiяльностi.

4, Вidсmроченi поdаmковi акmuвu

У балансi .Щержавного пiдприсмства наявнi вiлстроченi податковi активи, якi УТВОрилися

ЛЪ п/п Група основних засобiв l lepBicHa Зн ос зал и шкова

1 Булiвлi, споруди та передавальнi пристроТ 1 320 67]l 649
2 Машини та обладнання 1128 l l28 0
з Транспортнi засоби 514 5l4 0
4 Iнструменти, прилади, iHBeHTap та iнше 415 388 27
5 Бiблiотечнi фонди 1 о 1

6 Iншi необоротнi MaTepia,rbHi активи 88 ]9 9

Всього: 3466 2780 686

-



ВизначенНя витраТ (лохолiв), активiв та зобов'Язань, пов'язаниХ з податком на прибуток, ix
оцiнки та сам розрахунок вiдстрочених податкових зобов'язань в Щержавному пiлприсмствi в2о;17

роцi проведено у вiдповiдностi до вимог п(с)БО 'I7 
,,Податок на прибуток''.

Вiдстроченi податковi активи виникли в результатi того, що сума податку на прибуток
визначена за даними бухгалтерського облiку е меншою, нiж фактична сума податку на прибуток,
визначена в декларацii про прибуток пiдприсмства.

СтаноМ на 3l.|2.2017 року вiдсТроченi податковi активи склали 65 тис. грн. Ставка податку на
прибlток в звiтноп,tу 20l7 рочi становила: l8Yо (вiсiмналчять вiдсоткiв) згiдно вимог Податкового
кодексУ Украiни. В попереДньому 20lб poui та в поточношrу 20l8 рочi ставка податку на прибуток
не змiнювалася i становила, також: 18% (вiсiмнадцять вiдсоткiв).

змiни по вiдстрочених податкових активах, що вiлбулися протягом звiтного 2017 року детально
наведенi у роздiлi ХII Форми N!5 ,,Примiтки до рiчноi фiнансовоI звiтностi".

j, .Jапасtt.

Оцiнка запасiв. Облiк запасiв у leplKaBHoMy пiдприсмствi ведеться у вiдповiдностi до вимог
п(с)Бо 9 ,,Запаси", на датУ складання ба_гrансУ вони становлять:

, на поIIаток року - 4З тис. грн. (в тому числi: виробничi запаси - 4З тис. гРн.);
, на кiнеuь рокУ - 61 тис. грн. (в тому чис.пi: виробнtt.ti запаси - бl тис. грн,).

виробничi запаси в leplItaBHoMry пiлприсмствi протягом звiтного перiолу були представленi:
сировиноЮ, матерiалами, паJIивом, запасними частинами та малоцiнними активами (МШП).

Станом на 31.12.2017 року до складу виробничих запасiв входили:
. сировиrrа i матерiали- 2З тис. грн.;
r псLчиво - 11 тис. грн,;
. запаснi частини - 1З тис. грн.;
. малоцiннi та швидкозношуванi предмети - l4 тис. грн.

у вiдповiдностi до роздiлу 7 Полоlкення про облiкову полiтику, яке затверджене Наказом NЪl
вiД "04" сi,IнЯ 20l б рокУ по !ержавrtомtу пiлприсмству протягом звiтного перiолу. запаси
вiдображал ися за первiсноtо вартiстю, а iх методи оцiнки вибутгя були наступ1.1ими:

о при вiдпусканнi запасiв у виробництво - метод ФIФО;
. при вiдпусканнi запасiв у реалiзацilо - Nlетод ФIФо,

BapTicTb tvlа,rоцirtrtих швидко:]ноLtIуваних предметiв списусться на собiвартiсть реалiзованоi
пРодукцii в розмiрi 100% в момент переда.тi зi склалу в експлуатацiю. BapTicTb переданих ts

експлуатацiю ма,rоцiнних швидкозношуваних предметiв виключасться зi складу активiв з

подальшою органiзаuiею оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцяп,tи експлуатацii
та вiдповiдними матерiально-вiдповiдальнимl.t особами протягом TepMitty iх фактичного
використання (розлiлу 7 По-цоження про обrriкову гtолiтику, яке за,гверджене Наказоrur Jrlll вiд
"04" сiчня 20lб року).

б. Дебimорсьlса заборzованiсmь.

,щебiторська заборгованiсть, визначена на дату складання балансу вiдповiдас вимоl.ам
п(с)Бо 10 ,,{ебiторська заборгованiсть". Прострочена лебiторська заборгованiсть за якою минув
строК позовноi давностi на датУ складаннЯ балансУ в !ержавНому пiдпрИсмствi вiлсутня.



Станом на З|.|2.2017 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

складае 2О тис. грн., за чистою реалiзаuiйною вартiстю (резерв сумнiвних боргiв на протязi

звiтного року не нараховувався).

За термiнами непогашення дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

розполiлясться наступним чином :

KpiM дебiторськоТ заборгованостi за пролукчiю, товари, роботи, послуги, на кiнець звiтного

року в .Щержавному пiдприемствi HarIBHa iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка на кiнець

звiтного перiолу становить - 7З тис. грн.; за термiнами непогашення вона класифiкуеться

наступним чином:

7. Гроu.tовi KoLumu mа Ix еквiвапенцц,

На дату складання балансу:

. вкасi-Oтис.грн.;

. грошовi кошти в дорозi - 0 тис. грн. (вiлсутнi);

. на поточному рахунку - 25 тис. грн.;

. iншi поточнi рахунки (акредитиви, чековi книжки, тощо) - 0 тис. грн.

Станом на З|.|2.2017 року нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, В

.Щержавному пiдприсмствi не icHye.

8. Iцшiрбрроmнi акmuвu

Iншi оборотнi активи на початок 2017 року становили 36 тис. грн., а на кiнець звiтного

перiолу - 49 тис. грн. (збiльшилися за звiтний перiод на 13 тис. грн.). На кiнець звiтного перiолу

iншi оборотнi активи представленi розрахунками по податковому кредиту з податку на ДоДаНУ

BapTicTb.

Пасив

1. Власltuй капimал.

Власний капiтал .Щержавного пiлприсмства становить:

. на початок звiтного перiолу - 4З9 тис. грн.;

о на початоК звiтного перiолу (скоригований) - 1531 тис. грн.;

. на кiнець звiтного перiолу - l004 тис.,грн.

Статутний капiтал Щерх<авного пiдприсмства складас 567000,00 грн., який сформовано за

рахуноК майна, яке вiдображено в балансi.Щержавного пiдприсмства.

За 2017 piK власний капiта_lt ,Щержавного пiдприсмства збiльшився на 565 тис, грн, Структура

власного капiталу тазмiни у його складi, що вiдбувалися на протязi 12 мiсяцiв звiтного 2017 року

детально викладенi у примiтках до Форми J\b4 ,,звiт про власний капiтал" i безпосередньо

наRппяться v саплiй Фопмi lф4 Звiт ппо впасний капiта-п".



2. Довzосmроковi зобов'язання.

.щовгостроковi зобов'язання у балансi вiдсугнi, так як !ержавне пiдприемство не залучало
банкiвськi кредитнi ресурси на довгостроковiй ocHoBi для здiйсненi свосi фiнансово-господарськоТ
дiяльностi

Станом на з|.l2.2017 року вiдстроченi податковi зобов'язання в балансi {ержавного
пiдприемства - вiдсутнi.

3. Забезпечення.

протягом звiтного 20l7 року на пiдприемствi не проводилося ств рення та використання
забезпечень та резервiв

4, Поmочнi зобов'жання.

ЯК на початок, таК i на кiнецЬ звiтногО перiолУ в !ержаВномУ пiдприемствi вiдсутнi
kopoTkocTpokoBi кредити банкiв. !ерхсавне пiдприемство не залучЕrло кредитнi ресурси на
короткостроковiй ocHoBi (до 12 мiсяцiв) при злiйсненi фiнансово-господарськоi дiяльностi у 2О|7
poui.

КредиторСька заборГованiсть за товари, роботи, посл}ти станом на 31 .l2.2ol7poKy складас:
22 тис, грн.; за звiтний piK заборгованiсть зменшилася на 503 тис. грн.

змiни в заборгованостi по поточним зобов'язанням за звiтний 2017 pik наведенi нижче:
. з бюдЖетом 292 Тис, грн. до 20l тис, грн. - зменшення;

. зi страхування з 345 тис. ГРн.до 35 тис. грн. - зменшення;

о пО оплатi працi з 8 тис. грн. до 1 19 тис. грн. - збiльшення;

о з одержаних aBaHciB з 368 тис. грн. до l070 тис. грн. - збiльшення;

о iншi з 14 тис. грн. до 20 тис. грн, - збiльшення.

Виконуючий обов'язкLl директора

дп,,полтАвськиЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,, Фесап Сергili Анатолiйович

ис) (п.LБ)

Головний бухгалтер

ДП "ПОЛТАВСЬКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,,

(п.l.Б)

м. п.

лисак Раiса €вгенiiъна

i



Пiдприемство ДеDжавне пiдприсмство''Полтавський
наyково-дослiднлlй та ппоектнлtй iнститyт землеyстDою''

l]aTa (piK, мiсячь. число)

за СДРllОУ

Коди
2017 l2 J1

006892 l 4

l80l003

Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупниЙ лохiд )
за 20l7 piK

Форма Nл 2 Код за дкуд
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЪТАТИ

II. с).купниЙ дохrд

Стаття Код
Рядка

За звiтниЙ перiол
За аналогiчнtIr"l

перiол попереднього
рокуl 1

1
Чистий дохiд вiд ремiзачii пролукчii (ToBapiB, робiт,
по 2000 2595 l 087
Собiвартi сть pea,.l iзова ноi' пролук t_tiT (то вар iB, роб iT,

2050 (2 l 09) (936)
Валовий:

к 2090 48б l5l
збиток 2095 (--,

Iншi о инl доходи 2l20 545 360
ативнl в 2 lз0 (зз5)

2l50 (--)
2l80 (l92)

Ф i н а н со в lt l"t р езул ьта т в iл о п е ра u i ii н оТ д i ял ь н ocTi
к 2l90

збиток 2l95 52 ( l6)
2200

Iншi фiнансовi доходи
Iншi доходи

2220
2240

Фiнансовi aTLl 2250 (--)
,и в капlтzц| 2255 (--)

2270 (--)
Фiнансовиl't результат до оподаткуваI{ня ;

2290

збllток 2295 ( 16)
на к 2з 00

Прибуток (збиток) вiл припиненоТ дiяльностi пiсля
2з05

Чистий фiнансовий результат
2350

l0tIToK 2355 (527) (l б)

Статгя Код

рядка
За звiтнllй перiод

За аналогi.lнltл"I
перiол попереднього

року
l 2 3 1

,Щоочiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 8l4 0

.Щоочiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченl рiзничi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та
спiльних пiдприсмств

24l5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 8l4 0

Податок на прибуток, ПОВ'ЯЗаНИй з iншим сукупним
доходом

2455

Iнший сукупний дохlд пtсля оподатку я 2460 8l4 0

ний до 2355 та 246 2465 281 -16

3-

(--)

(788)
Витрати на збут (--)
lншi операчiйнi витрати (770)

.Щохiл Bia y.tacTi в капiталi

(--)

(--)
[ншi витрати (--)

прибуток

(527)
Витрати (дохiл) з полаткч

рялкiв 2350,



III. ЕлвмЕнти опЕрАцIйних витрАт

tv. розрАхунок покАзникlв приБутковостl дкцtй

Назва cTaTTi
Код

рядка
За звiтнлlr"t перiол

за аналогiчниl"l
перlод попереднього

року
l z 3 .l

Матерiальнi затрати 2500 52l l96

Витрати на оплату працl 2505 l 899 856

на соцlitльнl заходи 25l.0 4|9 l84
25 l5 58 з2

Iншi цlинl в 2520 1]0 192

Разом 2550 3667 l 160

Назва cTaTTi
Код

рядка
За звiтrrllii перiол

за аttалогiчlIllгl
перiол попереднього

rr() lty

l 2 3 .l

ltlHa кlлькtсть акцl1,1 2600

L ана чна кlлькlсть п акцlи 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акчiю 26l0
Скоригованltl"l .tltcTlIй прибуток (збиток) на одну просту
акцlю

26 l5

Дивiдендлt на одну просту акцlю ]6_5 0

|^\ Лl
\

ВlIконуючлll"l обов' язкtI дIIректорir

ДП "ПОЛТАВСЬКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"

Головнltl"r бухгалтер

ДП "ПОЛТАВСЬКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"

м.п

Фссаи Сергiil АIlttтол ii'lolrll ч

(пIБ)

Лисак Paica €вгеIliiвн:r
(пlБ)

(п iдп ис)

Дмортизацiя



примiтки до фiнансовоi звiтностi
!ержавного пiдприемства,,Полтавський науково-дослiдний

та проектний iнститут землеустрою" за 2017 piK

Фiнансова звiтнiсть .Щержавного пiдприсмства ,,Полтавський науково-дослiдний та проектний

iнститУт землеустрою" за звiтний 2017 piK пiдготовлена у вiдповiдностi до методичних рекомендацiй

MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, Бухгалтерський облiк на !ержавному пiдприемствi ведеться з

дотрим'lнням вимог нацiональних стандартiв бр<галтерського облiку /П(С)БО/ та Закону Украiни

,,Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi", зi змiнами та доповненнями.

Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31.|2.2017 року - звiтний перiол з 01.0I.20|] року по

З1.12.201'7 року.Пiдготовка звiтностi за 12-мiсяцiв 2017 року проводилася у нашiональнiй валютi-

гривнi.

Фiнансовi результати Щержавного пiдприемства ,,Полтавський науково-дослiдн ий та проектний

iнституг землеустрою" за 20l7piK вiдображено згiдно вимог НП(С)БО l ,,Загальнi вимоги до

фiнансовоi звiтностi" та побудованi на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у

вiдповiдностi до прийнятих на даний час П(С)БО, обраноi та впровадlкеноi облiковоi полiтики

!ержавного пiдприсмства.

У звiтному перiолу дiяв Наказ Jфl вiд "04" сiчня 2016 року, яким затверджено:

о Положення про облiкову полiтику Щержавного пiлприемства ,,полтавський науково-

дослiдний та проектний iнститlт землеустрою";

о ,Щодаток Nq1 до наказу про облiкову полiтику iнституту План paxyHKiB по ДП
,,Полтавський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою";

о Щолаток ]ф2 до наказу про облiкову полiтику iнституту - Перелiк посадових осiб (iз
зразками пiдписiв) ДП ,,Полтавський науково-дослiдний та проектний iнститут

землеустрою", якi надiляються правом дозволу на проведення господарських операцiй, а

також яким дозволено отримувати та видавати товарно-матерiальнi цiнностi;

о !одаток .}фЗ до наказу про облiкову полiтику iнституту - Графiк документообiгу.

Критерii та перiол визнання доходу в .Щержавному пiдприсмствi за звiтний piK вiлповiдають

вимогам П(С)БО 15 ,,,Щохiд". Формування собiвартостi реалiзованих послуг на ,Щержавному

пiдприсмствi здiйснюсться з дотриманням положень П(С)БО lб ,,Витрати".

За2017 рiк.Щержавним пiдприемством виконано робiт та надано послуг на суму 2595тис. грн. У

порiвняннi з попереднiм 20lб роком дохiл вiд виконаних робiт та надання послуг по ,Цержавному

пiдприсмству збiльшився на 238,7Зо/о', збiльшення в абсолютному значенi склада€ 1 508 тис. грн. (на

1508 тис. грн. бiльше HirK за 2016 piK).

При чьому собiвартiсть реа,тiзацiТ виконаних робiт та наданих послуг за 72 мiсяцiв 2017 року

становить: 2109 тис. грн.; адмiнiстративнi витрати - 788 тис. грн.; iншi операцiйнi доходи - 545 тис,

грн. та iншi операцiйнi витрати _ 77О тис, грн. (в тому числi: 119 тис. грн. вiл штрафiв, пенi та

неустойки).

збиток вiд звичайнот дiяльностi до оподаткування за звiтний piK складас 527 ТИС. ГРН,; ВИТРаТИ З

податкУ на прибутокза 12 мiсяцiв 2017 року скJIали: 0 тис, грн,



Вiдповiдно до вимог п(с)Бо 17 ,,Податок на прибуток" .Щержавним пiдприсмством визначено

в оподаткованому прибутку бухгалтерського та податкового облiку, в результатi цього

giдстроченi податковi активи станом наЗ1.12,2017 року становлять 65 тис. грн.

в результатi фiнансово-господарськоi дiяльностi ,.Щерrкавного пiдпри€мства у звiтному

фiнансовоМу 2О17 рочi булО отримано чистий збиток на суму 527 тис, грн.

Виконуючий обов' язки директора

ДП "ПОЛТАВСЪКИЙ
ШСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" Фессн Сергiй Анатолiйовлtч

(п.r.Б)

Головний бухгалтер

ДП "ПОЛТАВСЪКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУ лисак Ратса €вгенiтвна

(п.I.Б)

ц



Код
рядка

За звiтнил-l перiол
за аналогiчний

перiол попереднього
року

Стаття

,, 1 41

3000 з461 lз9lI. Рц коштiв у результатi операчiйноТ дiяльностi
Надходження вiд: РемiзацiТ пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг)

з005Повернення податкiв i зборiв
з006у тому числi податку на додану BapTicTb

30l0Щiльового фiнансування
3095 llз8 JJIнцri надходження
3 l00 (\246) (зз9)Виrрачання на оплату: ToBapiB (робiт, послуг)

(7l8)з 105 (l484)Прашi
31 l0 (744) (l19)Вiдрахувань на соцiальнi заходи
зl15 ( 1 025) (2l l)Зобов'язань з податкiв i зборiв
з1l7 (539) ( 146)Зобов'язання з податку на додану BapTicTb

31 18 (486) (65)Зобов'язання з iнших податкiв i зборiв
3 l40 (4) (2)Витрачання на оплату повернення aBaHciB

3145 ( l5) ( l6)Витрачання на отrлату цiльових BHecKiB
(21)3 190 (45)Iншi витрачання

36 -8зl 95Чистий рух коштiв вiл операчiйноТдiяльностi
II. Рц коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiТ: (liHaHcoBlTx iнвестицiй

3200

необоротних активiв з205
з2|5Надходження вiд отриманих: вiдсоткiв

дивlдендlв з220
з225Надходження вiд деривативiв
з250Iншi надходження
з255 (--) (--)Витрачання на придбання: фiнансових iнвестицiй
з260 ( l2) (--)необоротних активiв

(--)з2,70 (--)Виплати за деривативам и
(--)з290 (-)Iншi платежi
03295 -l2Чисти t"l рух коштi в в iд i нвести цiл"t ноТ д iял ь HocTi

3300III. Рух коштiв у результатi фiнансовоТ дiяльностi
Надходх<ення вiд: Власного капiталу

3305Отримання позик
3340Iншi надходження

(--)з345 (--)Витрачання на: Викуп власних акцiй
зз 50погашення позик

(--)зз 55 (--)Сплату дивiдендiв
(--)зз90
03395 0

(--)

lHaHcoBol дlяльllостlкоштlв вlд
Iншi платежi
ЧистлIл"l

-83400 24Чистийr шових коштlв за звlтнии п од
93405 lЗалишок коштiв на початок року

34l0Вплив змiни валютнлtх KypciB на зaцишок коштiв
25 l3415Залишок коштiв на lсiнець року

.Щата (piK, пtiсяtь, число)

Пiдприемство Державне пiдпDисмство "Полтавський наyково- за СДРПОУ

Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом )
за 2017 piK

Форма Nч 3

Виконуючий обов'язки директора

ДП "ПОЛТАВСЬКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"

Коли
2017 l2 31

006892 14

Код за ДКУД 180l004

Фесд ff Сергiй Анатолiл"lови ч
(п,I.Б)

исак paica €вгенiiъна

Головний бухгалтер

ДП "ПОЛТАВСЬКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"

м. п.
(пiлпис (п I.Б)

,/)



Примiтки до звiry про рух грошових коштiв
,Щержавного пiдприемства r,Полтавський науково-дослiдний

та проектний iнститут землеустрою" за 2017 piK

Залишок *". ":Н:Тъ;r.;,То"* _ 1 тис. грн.;

о станом на 31.12.20|7 року - 25 тис, грн,

Чистий рух коштiв за звiтний 2017 piK склав: +24 тис. грн., а саN4е:

1) вiд операцiйноТ дiяльностi: +36 тис. грн.;

2) вiд iнвестицiйноТдiяльностi: -12 тис. грн.;

З) вiд фiнансовоiдiяльностi:0 тис. грн. (не проводився),

Рух грошових коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi по !ержавному пiдприемству за

2017 piK визначався за сумою надходжень вiд операцiйноi дiяльностi та сумою витрачання на

операчiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв ix руху на рахунках бухга,rтерського

облiку:
. надходження грошових коштiв - 4599 тис. грн.;

r витрачання грошових коштiв - 456З тис. грн.

Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi по !ержавному пiдприсмству за

2017 piK визначався на ocHoBi ана-гliзу змiн по необоротним активап,{ в бухгалтерському облiку:

r надходження грошових коштiв - 0 тис, грн.;

r витрачання грошових коштiв - 12 тис, грн.

Не грошовi операчiТ, щодо необоротних активiв .Щержавного пiдприсмства до розрахунку

руху грошових коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi за 20l7 piK - не включалися.

Рух грошових коштiв у результатi фiнансовоI дiяльностi по .ЩерiIсавному пiдприсмству за

2017 piK - не проводився.

Протягом 12 мiсяцiв 2017 року змiн, щодо руху (налхолження або вибуття) власного

капiта_пу, в частинi грошових коштiв, не вiдбува,тося.

Грошовi кошти станом на З 1. |2.2017 року становлять 4846 тис. грн., а саме:

. в Kaci- 0 тис. грн. (вiлсутнi);

. грошовi кошти в лорозi - 0 тис. грн. (вiдсутнi);

. на поточному рахунку - 25 тис. грн,;

о iншi поточнi рахунки (акрелитиви, чековi книжки, тощо) - 0 тис. грн, (вiлсутнi).

Станом на З l .|2.2017 року нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, якi

знаходяться на поточних рахунках !ержавного пiдприемства не icHye.

Виконуючий обов'язки директора

ДП "ПОЛТАВСЪКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" Фесаи Сергiй Анатолiйович

(1-I.I.Б)

Головний бухгалтер

ДП "ПОЛТАВСЪКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" paica €вгенiiъна

п i,rп ис)

(п.LБ)

,/

l



Пiдприемство

Ану.лювання викуплених
акцlи

Звiт про власнпй капiтал
за 2017 piK

Форма ЛЪ 4 код за Дкvд 180l005

Фещк Сергiй Анатолiйович
(ll. t.Б)

исак paica €вгенiiъна

и

.Щата (piK, мiсяць, число)
за еДРПОУ

20l1 |2 зI

006892 l4

l
i
I
I

Виконуючий обов'язки директора
дп,,полтАвськиЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,,

Головний бухгалтер

дп,,полтАвськиЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,,

Стаr-гя

1

Залишок на початок

Код
РяДка

)

4000

Заресст-

рований
(паl:iови

l', )
капiтал

3
5б7

Капiтал
У Дооцiн-

ках

4

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нероз-
подiле-

ний
прибуток
(непокри

тиt-I
збито

Неопла-
чений

капiтал

8

Вилу-
чени й

капiтал

9

Всього

10
Коригування
змiна облiковоi полrтики
в помилок
Iншi змiни

40l0
4090

439

Скор игований залишок
на початок 4095 567

278

53б -38б

278

717Чистий при буток (зб и,ток)
з 4l00

-527 (аа
Iнrций сукупний дохiд за
звiтний lод 4l l0 814 8l4Дооцi нка (учiнка)

активiв 41ll 8l4 8l4Розподiл
Вип,lати

прибутку:
власникам

Спряму вання прибутку до
ованого ка

4200

4205

вiдрахування до резервного 42l0
Вцески учасникЬ В нески
до 4240

П,огашення заборгованостi з
капl, 4245

вилуrен}UI капlталу: викчп
акцiй 4260

Перепродаж викуплених
акцiй часто 4265

Вилуtення (tастки в
капlтzUIl

Iншi змiни в капlтtLпI
разом змiн капlтiцl

4270

427 5

4290
4295

залишок на кiнець року 4300 5б7
8l4
l350

-52-|

-9l з
287
l 004

м. п.

iлпис)

(п.I.Б)

}

б 7
_38б

4005

звiтний



Примiтки до звiry про власний капiтал
ЩержавНого пiдпРи€мства,,ПолтавСькиЙ науково-дослiдний

та проеКтниЙ iнститут землеустрою'' за 2017 piK

власний капiтал .щержавного пiдприемства становить:

о на початок звiтного перiолу - 4З9 тис. грн.;

. на початоК звiтного перiолу (скоригований) - 153 1 тис. грн.;
о на кiнець звiтного перiоду - 1004 тис. грн.

За 2017 piK власНий капiтал.Щержавного пiдприемства збiльшився на 5б5 тис. грн., за рахунок
наступних змlн

о збитковоi дiяльностi Щержавного пiдприсмства у звiтному перiодi (-527 тис.Грн.);
, переоцiнки неQборотних активiв - дооцiнка нематерiальних актив iB (+l492тис, грн.);

' ПеРеОЦiНКИ НеОбОРотних активiв - учiнка основних засобiв (-678 тис. грн.);
о коригування по операцiях за минулi звiтнi перiоди щодо додатковому капiтаrrу, яке

проведене, згiдно вимог п(с)БО б ,,Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах",
на початок звiтного перiолу (+278 тис. грн.).

НепокритИй збитоК по lepxtaBHoMy пiдприемству склада€:

о на початок звiтного перiолу: -386 тис. грн. (отриманий за попереднi звiтнi перiоли);
. накiнець звiтного перiоду: -913 тис. грн. (збиток2О|7 роКу- 527 тис.грн.).

Станом на З1,12.2017року додатковий капiтал становить lЗ50 тис. грн., призначення якого та
умови використання - погашення непокритих прибутком витрат. За звiтний перiод iнший
додатковий капiта-п !ержавного пiдприемства збiльШИВСЯ На l092 ТИС. ГРН.

СтатутниЙ капiтаЛ !ержавного пiдприемства складае 567000,00 грн., який сформовано за

рахуноК майна, яке вiдобРажено в ба,тансi !ержавного пiдприемства,
ПротягоМ 20117 рокУ розмiр статутного капiталу Щержавного пiдприсмства ,,Полтавський

науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою" не змiнювався.
АналiтичниЙ облiК статутного капiталу ведеться по балансовому рахунку 40,,Статутний

капiта,т" без порушень.

,Щержавне пiдприемство за звiтний перiол не проводило нарахування та виплату дивiдендiв, так
як за результатами роботи за 201 6-20|7 р. р. с збитковим.

Головний бухгалтер

дп ,,полтАвськиЙ
Iнститут зЕI\1лЕустрою,,

Фесл к Сергiй Анатолiйович
(п.r.Б)

раitа €вгенiiъна

м. п.

iлпис)

(п.l.Б)

Виконуючий обов'язки директора
дп,,полтАвськиЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,,



Завердхсно ltакФl Мigiфрф фlФrciв У*раIни вiд29 фФ2ооо D.N зv)
(у рсдакцii наказу Мiяiстерства фiнаясiв У Kpa'iни вй 2Е жовш 20ОЗ р_ N б02)

.Щата /piK, мiсяць,
Пiдприсмство
Територiя ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управл iння
Органiзачiйно-правова форма господарювання ДЕРЖАВНЕ ПlДПРИ€МСТВО
вид економiчнотдiяльностi дослIджЕння Й ЕкспЕримвнтдльнI розроБки у сФЕрl tнших природничих t

ТЕХНIЧНИХ НАУК
Одиниця вимiру: тис. грн.

примtтки до рlчноi оlнднсовоi звIтностI
За 2017 piK

за е,ЩРПОУ
за КоАТУУ
за СПО,ЩУ
за КоПФГ
за КВЕЩ

Форма N 5 Код за ДКУД l80l008

коди
20l7 l2 31

006892r4
532408770r

l40

7z.|9

З рялка 080 графа l4

З рялка 080 графа 5

З рялка 080 графа l5

I.H Hl активи

BapTicTb нематерiмьних активiв, щодо яких icHyc обмеження права власностi
BapTicTb оформлених у заставу нематерiальних активiв
BapTlcTb створених п lдпри€мством нематерlал ьн их акти BiB

BapTlcTb нематерlzцьних активlв, отриманих за рахунок цlльових асигнувань
накопичена амортизачiя нематерiальних акгивiв, щодо яких icHyc обмеження права власностi

(08l)
(082)
(083)
(084)
(085)

\

Iншi змiни за piK
Залишок на початок року

Переоцiнка (дооцiнка +,

yuiHKa -)
Вибуло за piK

За.пишок на кiнець

року
На-

дiйшло
за plK

первlсноl
(переочiненоi)

BapTocTl

нако-
пиче-

Hol
амор-

тизацiI

первlсна
(переочi нена)

BapTlcTb

нако-
пичена
амор-

тизацlя

Нарахо-
вано

аморти-
зацiТ за

plK

Втрати вiд
зменшення
корисностi

за plK

первiсноТ
(перео-
чiненоi)
BapтocTl

накопи-
ченоТ

аморти-
зацiТ

первlсна
(перео-
цiнена)
BapтlcTb

нако-
пичена
амор-

тизацlя

Групи нематерiальних
активlв

Код
ряд-
ка

первlсна
(переочiнена)

BapтlcTb

накопи-
чена

аморти-
зацlя

Iз l4 l5l 2 3 1 5 б 1 8 9 l0 1l l2
Права користування
природними ресурсами

0l0

020
Права користування
майном
Права на комершiйнi
позначекня 030

040
Права на об'екти
промисловоТ власностi
Авторське право та
сумlжнl з ним права

050

060

l492 42 4l l5l l l9Iншi нематерiальнi
активи

070 60 60 l

l5l t l9-Разом 080 60 l l492 42 4l
090Гу.пвiл

60



"а
Il. OcHoBHi засоби

Код
ряд-
ка

2

l00

за.гtишок на
початок року На-

дiйшло
за plк

5

Переоцiнка
(дооцiнка +,

уцiнка -)
Вибуло за piK Нарахо-

вано
аморти-
зацif за

plK

l0

Втрати
вlд змен_

шення
корис-
ност|

l1

Iншi змiни за piK
залишок на
кlнець року

числl

Групи основних засобiв

1

дIлянки

первiсноТ
(переоцi-

неноТ)
BapTocTi

l2

зно-
су

lз

одержанl за

фiнансовою
орендою

переданl в

оперативну оренду
первlсна
(перео-
цiнена)
BapTlcTb

l4

знос

15

первlсна
(переочi-

нена)
BapTlcTb

3

знос

4

первiсноi
(перео-
чiненоТ)
BapтocTl

6

зно-
су

,|

первlсна
(переоuiне-
на) BapTicTb

8

знос

9

первlсна
(переочiнена)

BapTicTb

знос

l,|

первlсна
(переочiнена)

BapTicTb

знос

l9

I нвестицi йна Mlcтb
Капiтальнi витрати на
полlпшення земель

l05

t l0

Будинки, споруди та
передава_гtьнi пристроТ

l20

l30

l з20

720

630

720 4lз 4lз 5 5

41 l з20

l l28
5l4

67l

l I28
5l4

lнструменти, прилади,
iHBeHTap (меблi)

l40

l50

l60
l70

з40

з95

340

35l

2l0

27

2l0

21

зб

7

зб

7 |7 4l5 388

lншi oclroBHi засоби
Бiблiотечнi

HHi необоротнi
laJrbHl активи

t80
l90

200 68 68 з7 28 17 17

l

88 79

Тимчасовi (нетитульнi)
споруди

2l0

220
230

шi необоротнi
bHl активи

240

250

Разом 260 2843 2l 09 688 678 65 65 58 3466 2780

з рядка 260 графа l4 BapTicTb основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностl

BapTicTb оформлених у заставу основних засобiв

зшrишкова BapTicTb основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консерваuiя, рекокструкцiя тощо)

первiска (переочiнена) BapTicTb повнiстю амортизованих основних засобiв

ocHoBHi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексlв

Зря.лка260графа8вартiстЬосноВнихзасобiв'призначенихДJIяпроДажу
зzlлишкова Bapтlcтb основних засобiв, утрачених унаслiлок надзвичайних подiй

З рялка 260 графа 5 BapTicTb основних засобiв, придбаних за р lxyнoк цiльового фirrансування

BapTicTb основних засобiв, шо взятi в операчiйну оренду

з рядка 260 графа l5 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностl

З Ьядка l05 графа l4 BapTicTb iнвестицiйноТ HepyxoMocTi, оцiненоТ за справедливою вартiстю

(261)
(262)
(2б3)
(264)
(264l )
(2б5)
(2б5l )
(26б)
(26,7)

(268)
(269)

ý
I



III. Капiтальнi iнвести

З рялка 340 графа З капiтмьнi irlвестицii в iнвестичiйну HepyxoMicTb

фirrансовi витрати, вклlочеIli до капiта.тьних iнвестицiй

IV. Фiнансовi iнвестиuii

З рялка 1035 графа 4 БалаIrсу (Звiту
про фiнансовий стан) Iншi ловгостроковi фiнансовi iнвестицii вiлображенi:

за собiвартiстю
за справедливою вартlстю
за амортизовагIоIо собiвартiстIо

З рядка l l60 графа 4 БалаIrсу (Звiту
про фiнансовий стан) пото,rнi фiнансовi iнвестиrtiт вiлображенi

за собiвартiстю
за справе,,Iли вою BapTicTK_l

за аIlортизованою собiвартiстю

ч aTll

Товарообмiннi (бартернi) onepartii з пролукrtiсю (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) за товарообмiнними (бартерними)
контрактами з пов'язаними сторонаIчlи
З рялкiв 540-560 графа 4 фiнансовi витрати, уключенi ло собiвартостi активiв

(34l )
(342)

(421)
(422)
(423)

(421)
(425)
(426)

(63l)

Найменування показника Код рядка За piK На кiнець року
l 2 3 4

Капiтальне булiвничтво 280

Прилбання (виготовлення) основних засобiв 290 |2

Прилбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних
акгивiв 300

Прилбання (створення) нематерiмьних акгивiв зl0
Придбання (вирощування) довгострокових бiологiчних активi в 320
tншi 330

Разом 340 12

Найменування показн!lка Кол рялка За piK
На KiHeub року

довгостроковi поточ н l

l 2 3 4 5

Д. Фiнансовi iнвестицiТ за методом участi в капiталi в

псоцiйованi пiдприсмства
350

цочlрнl пlдприсмgгва 360
эпiльну дiяльнiсть 370

Б. Iншi фiнансовi iнвестицiТ в: частки i паi у статутному
капiтал i iнших пiдприемств

380

1кцll 390
эблiгацii 400
lншl 410
Разом (розл. А + розд. Б) 420

нагtпlенyвлнtlя пока]ни kil Код рялка Доходи Витрати
l ) 3 4

А.. Iншi операчiйнi доходи i витрати Операuir"tна оренда активiв 440
Эперацiйна курсова рiзниuя 450
Реалiзацiя i ншrгх оборотних акгивi в 4б0
Штрафи, пенi, неустойки 170 l19
Утримання об'сктiв житлово-комунального l соt(lально-культурного
призначення

480

[ншi оlrерачiйнi дохоли i ви,t,раr,и 490 545 65l
вlдр&\ування ло резерву сум нiвних боргiв

непродукгивнi витрати i втрати
491 х
492 х

Б. !охоли i втрати вiл участi в капiталi за iнвестицiями в: асоцiйованi
пiдприсмства

500

цочlрнl пlлприемства 5l0
спiльну дiя.тьtliсть 520

В. Iншi фiнансовi доходи i витDати. Дивiденди 530 х
Проценти 510 х
Фiнансова оренда акги BiB 550
[ншi t[liHaHcoBi дохоли i витраr,и 560
Г. Iншiдоходи i витрати. Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570

[,оходи вiд об' сднання пiдприсмств 580
Результат оцiпки кор исt tocTi 590
неоперацiйrlа куDсова рiзrrиця 600
БезоплатrIо одер;каtri ак-тиви бl0 х
Списання необоротних активiв 620 х
Iншi доходи i витрати бJ0

(6з2\
(633)

%

a
I



1

З рядка 1090 графа 4 Балансу
(Звiry про фiнансовий стан

чI. l кошти

Грошовi кошти, використання яких обмежено (69l )

Код рядка На KiHeub рокуHal*tMeHyBa ння показн ика
2 3l

б40Готiвка
650 25Поточний рахунок у банку
660[ншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки)
670Грошовi кошти в дорозi
680Еквiваленти грошових коштiв
690 25Разом

VII. Забезпечення i

VIIL Зппаси

Види забезпечень i резервiв
Код

рядка

Зали-
шок на
поча-
ток

року

збiльшення за
звiтний piK

Вико-
ристано у
звiтному

рочi

Сторно-
вано

невико-

ристану
суму у

звiтному
роui

Сума очiкуваного
вiдшкодування
витрат iншою
стороною, що
врахована при

оцiнцi
забезпе.l ен ня

Змишок
на кlнець

року

нарахо-
вано

(створе-
но)

додат-
KoBi

вlдра-
хуван-

ня

l 2 3 4 5 б 7 8 9

Забезпечення на виплату вiдпусток
працiвникам

710

Забезпечення наступних витрат на
цодаткове пенсiйне забезпечення

120

Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантi йних зобов'язан ь

730

Забезпечення наступних витрат на
рес,трукryризацiю

710

Забезпечення наступних витрат на
виконання зобов'язань щодо обтяжливих
KoHTpaKTiB

750

760
170

Резерв сумнiвних боргiв 115
Разом 780

Найменування показника Кол рялка
Ба.гtансова BapTicTb

на кlнець року

Переочiнка за piK

збiльшення чисто]'
BapTocTi ремiзачiТ*

уцiнка

l ) 3 4

Сировина i матерiми 800 2з
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 8l0
Паливо 820 ll
Гара i TapHi матерiа_пи 830
Булiвельнi матерiми 810
запаснi частини 850 lз
Матер iал и сiльськогосподарс ько го призначен ня 860
гIото,tнi бiологiчнi акти ви 870
\4моцiннi та швидкозношуванi предмети 880 l4
Незавершене виробни чтво 890
L отова продукцiя 900
Говари 9l0
Разопl 920 бl
З рялка 920 графа З Балансова BapTicTb запасiв:

вiлображених за чистою вартiстю ремiзачiТ
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комiсiю

Акгиви на вiдповiда.лtьному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02)
З рядка l200 графа 4
Балансу (Звiry про запаси, призначенi дJIя продalку
фiнансовий стан)

(92l )
(922)
(923)
(924)
(925)

a

* визначаgгься за п.28 Положення (станларry) бухгалтерського облiку 9 "Запаси"

(926)

?g



Ix.

Списано у звiтному рошi безна,шiйноТ лебiторськоТ заборгованостi
Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами

Х. Нестачi i в

xl. дlвельнl

ХII. Податоt( на п

XIII. Ви rlcTa ll llя

(95l)
(952)

ння цlнносте!I

за цl ll I{ их Batlb

у т. ч. за строками непогашення
Всього на

кiнець
року

до 12

мiсяцiв

вiд 12 до
18

мiсяцiв

вiд l8 до 36
мiсяцiв

Код
рядка

Найменування показника

б1 1 4 5l
940 20 20Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
950 1з 7зIнша поточна лебiторська заборгованiсть

Код
рядка

СумаНа l"IпleHyBa ння показн ltKa
,, 1l

960Виявлено (списано) за piK нестач i втрат
970Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному poui

980Cpta вестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв за якими на кiнець року не прийнято
(позабалансовий рахунок 072)

Код рядка CyM:rНайменування показн}lка
1 7 1

Цохiд за будiвельними контрактами за звiтний piK lll0
Заборгованiсть на кiнець звiтного року;
вмова замовникiв l l20

l 130Bfu.IoBa замовникам
l 140] aBaнclB отриманих

Сушtа затриманих коштiв на кiнець року l l50
BapTicTb виконанI.fх субпiлрялниками робiт за незавершеними булiвельними
контрактами

1 160

На йменуваtIItя поIiаз]ltlliа Кол рялка Сума
3l 2

l2l0Поточний податок на прибуток
Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року l220 65

на кiнець звiтного року |225 65

вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звtтного року l 230
на кlнець звlтного року 1 235
Вюrючено до Звiту про (liHaHcoBi результати - усього l2.10

124lу тому числi; поточний податок на прибуток
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активlв
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань l2,13
Вiлображено у складi власного капiталу - усього l 250

у тому числi: пото.Iний податок на прибуток 1 25l
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв l252

1253збiльшення (зменшення) вiлстрочених податкових зобов'язань

Н а l"IMeHyBa н ня показнI{ка Код рядка Сума
l 2 3

Нараховано за звiтний piK l300 58

Використано за piK - усього 1310 58

в тому числi на: будiвництво об'ектiв lзl l
придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 13l2 58

] них машини та обладнання 13 lз 58

придбання (створення) нематерiмьних активiв l314
погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiТ позик l315

lзlб
13l7

oQ

l242



- 
-i

хlч. БIологltlн l Активи

Групи бiологiчних активiв
Код

рядка

Облiковуються за первiсною вартiстю Облiковуються за справедливою вартiстю

заJIишок на
початок року

надlишло

за piK

вибуло за piK нарахо-
вано

аморти-
зацiТ за

рlк

втрати вlд
зменшення
корисностl

вигоди вlд
вlднов-
лення

корисностl

зчlлишок на кiнець
року заJIишок

початок

рочу

надiйшло
за plK

змlни
BapTocтl

за plK

вибуло
за plк

залишок
на кlнець

рокупервlсна
BapTlcTb

накопи-
чена
амор-

тизацlя

первlсна
BapTlcTb

накопи-
чена
амор-

тизацlя

первiсна
BapTicTb

накопи-
чена
амор-

тизацlя

l 2 4 5 б 7 8 9 10 ll l2 lз l4 15 lб 1,7

Щ,овгостроковi бiологiчнr
активи - усього
в тому числl:

l4l0

lJll
добавна l4l2

багаторiч Hi насадження I4l з
l4|4

iншi довгостроковi
бiологiчнi акl,иви

l4l5

поточнi бiологiчнi актив1l
- усього
в тому числl:

l 420 х х х х

гварини на вирощуваннi та
вiдгодiвлi

l12a х х х х

ологiчнi активи в cTaHi
гlчних перетворень

kplМ тварин на
HHl та

l422 х х х х

l423 х х х х
iншi поточнi бiологiчнi
активи

l421 х х х х

Разом l 430

З ря.лка l4З0 графа 5 i графа 14

З рядка 1430 графа б i графа lб

З рялка 1430 графа l l i графа 17

BapTicTb бiологiчних активiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування
заJlишкова BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв, первiсна BapTicTb поточних бiологiчних активiв i

справедлива BapTicTb бiологiчних активiв, утрачених унаслiлок надзвичайних подiй

балансова BapTicTb бiологiчних активiв, щодо яких iснують перелбаченi законодавством обмеження права

власностl

(l43l)

( l 432)

( l 4з3)

\\

на



+ збиток
(Diнансовий результатРезультат

визнаннrl

реалiзацii визнання та
первlсногоУцiнка Вирулrка вiд

реалiзацii
Собiвартiсть

реалiзацiТ

BapTicTb
первlсного
визна[]llя

Витрати, пов'язанi
з бiологiчними
перетвореннями дохlд ви l,рати

Код
рядка

Наймеяування показника

9 l0 ll5 б 7 82 J 4l

()1500родукцiя та додатковi бiологiчнi актltви
инництва -

15l0l I

(-)
l5l l

з них:
пшениllя

l 5t2соя
l5lзшник
l5l,{
l5| 5ки Hl

l5l бпля
l 517нятковl кlсточковl
l5l8инництванша п

()l519 (Bi бiологiчнi акгиви

(l520 (Пролукчiя та д<lдатковi бiологiчнi актпви
н

числl:
l 530живо| маси

з Hbol,o
l 53Iвеликоl гатоl ll
l 532свинеи
t 5Sз
l 534вна
l 535
l 536н1.1цтва

l 537
1 538

ннtлцтваоlологlчнl актив1,1

lt и ц,гва
l 539

()t 540пролукuiя та додатковi
огlчнl активи -

( пlдпис
Ви коl tу ючиr-l обовl язки дt|ректора Дп " полтАвськиЙ t нст итут зЕмлвустрою "

головllиii бухга"rr-гср дп "полтАвськиЙ Iнститут зtrмлЕустрою"

Феm к Сергiй Анатолiйович
(п.I.Б)

раiса €вгенiiъна
(п.I.Б)

(-)(-)
y тому числl:

( )( )( )

( ))(

(_) ( )( )

( ) ( )( )

( )( )( )пак
( )( )( )
( )( ) ( )
( )( ) ( )

( ) ( )( )

(-)
(-)

( )( )( )
( )( )

( )( ) ()
) ( )( )

( )( )( )\,1олоко
( )( )( )

( )( )( )
( )( )( )
( )( )( )

( )( )( )
( )( )( ) l ,.1( - ))(

м. п.



.t ,Щолаток ЛЪ1

ло рiчноТ фiнансовоТ
звiтностi за 2017 piK

ЩП "Полтавський
iнститут землеустрою"

Iнформачiя щодо BapTocTi чистих активiв
по Державному пiдприсмству,,ПолтавськиЙ

науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою"

Нойменування показнuка (muс. zpH,) Зо звimнuй 20l7 piK За попереOttit1 2()Iб piK

Розрахункова BapTicTb чистшх активiв (тис, грн.) l 004 4з9

Стаryтний капiтал (тис. грн.) 56,7 567

Скоригований стаryтний капiтал (тис. грн.) 56,7 56,7

опис

Розрахунок BapTocTi чистих активiв вiлбувався вiдповiдно до Нацiонального положення (станларту)

бухгмтерського облiку l "загальнi вимоги до фiнансовот звiтностi", затвердженого Наказом

MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни ЛЪ-73 вiд 07.02.20l3 року.

Визначення BapTocTi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи : Необоротнi активlt *

оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiолiв-,щовгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання -

Забезпечення наступн}Iх виплат i платежiв - !охоли майбутнiх перiолiв.

Висновок

Величина статутногО капiталУ за 2о|6-2о|,7 р. р. вiдповiдае веллтчинi статутного капiталу,

розрахованому на KiHeltb року.

Розрахункова BapTicTb чистих активiв (1004 тис. грн.) за звiтниЙ 20l7 piK бiльше скоригованого

статутного капiта,ту (567 тис. грн.).

Розрахункова BapTicTb чистих активiв (439 тис. грн.) за минулий 20lб piK менше скоригованого

статутного капiтагу (567 тис. грн.).

чистi активи.щержавного пiлприсмства повиннi бути бiльше або лорiвнювати розмiру статутного

капiталу.
Пiсля закiн.lеннrI звiтного 20l7 року, lUl вимога по flержавному пiлприемству дотримусться в повнiй

Mipi, забезпеченiсть статутного капiтму станом на З1.12.201t'| року становить 1,7,1 ,0,7оh (в абсолютному

значеннi l004 тис. грн.).

пiсля закiнчення минулого 20lб року BapTicTb чистих активiв,щержавного пiлприемства не знаходиться

в оптимЕUIьному opieHToBHoMy сво€мУ значеннi, так як забезпеченiсть статутного капlтzlлу станом на

3 l . l 2.20 l б року станоDить'7 7,4ЗО/о (в абсолютному значеннi 43 9 тис. грн.).

Виконуючийl обов' язки директора

ДП "ПОЛТАВСЬКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"

Головний бухгалтер

ДП "ПОЛТАВСЪКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕN{ЛЕУСТРОЮ "

Феса к Сергiй Анатолiл"lови ч

(п.I.Б)

раiса €вгенiтвна

м, п.

ис)

(п.I.Б)

',/



Додаток Л!2
ло рiчноi фiнансовоТ
звiтностi за 2017 piK
!П ''ПолтавськиЙ
iнститут землеустрою''

АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ
щержавного пiдприемства,,полтавський науково-дослiдний

та проектний iнститут землеустрою'' за zbto-zotz р. р.

Значення коефiчiснтiв лiквiдностi, aBToHoMii (платоспроможностi) та структури капiталу по!ержавному пiдприемству станом на 31 .|2.2016 року та станом з1.12,2о17 року знаходяться
даJIеко вiд cBoix орiентовних позитивних значень.

ЗначеннЯ коефiцiснriв загальнОi лiквiдноСтi за 201 6-2О17 р. р. свiдчить про Те, що !ержавнепiДприсмство не в змозi негайно погасити борги по cBoix поточних зобов'язаrIнях та не мас
достатньо pecypciB, якi могли бути використанi для погашення його поточних зобов'язань.

Зменшення даного показника (на 0,бl 26) зазвiтний 20l7 piK, пояснюеться рiзким зменшення
оборотного капiтму (на964 тис. грн.) на дату складання ба_гlансу, основна стаття зменшення воборотному капiталi flержавного пiдприсмства станом на 31. l2,20l7 року являсться лебiторськазаборгованiсть за Продукцiю, товари, роботи, послуги.

на кiнець звiтного лерiоду, оборотнi активи пiдприсмства icToTHo в декiлька раз с меншими
за поточну кредиторську заборгованiсть [ержавного пiдприемства.

Значення коефiцiснта абсолютноi лiквiдностi, як станом з1.12.2о|6 року, так i станом наз1,12,2017 РоКУ, вказус на досить низьку забезпеченiсть найбiльш лiквiдними активами
.Щержавного пiдприемства cBoix короткострокових зобов'язань.

.}lb

г/п показники на 3 l грулня
20 l б року

I

на 3 l грулня
20 l 7 року

llози l ивне
]Ilа|IсllIlя

2
3 4 5Ко ocTlllTсцi набсолют lо л

+ KopoTKocTpoKoBi фiнансовi вкладення
К,

Гро шовl кошти + Грошовi еквiваленти *

KoBi зобов'яза ння
0,0006 0,0l 70 0,25 _ 0,5

Ко нтцl€ за гальноТ HocTlлlквц

кова заб, ван IcTb

2

К,

одажу

+ [ебiтори (не простроченi та peмbHi) + Запаси + Витрати +
Необоротнi актLIви aHi для прутримув

Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти *

0,7680 0, l 554 1,0 - 2,0

нт нан соBol cTl икостl або нез алежност або Hoivlавто

з
BapTicTb майна (пiлсумок активу балансу)

власнi кошти
J

0,2205 0,4063 0,5 _ 1,0

lctIT ст капt
Короткострокова кредиторська заборгованiсть +
+ вДо ковгостро пdкредиторсь ван ,ьIcT +заборго

+ зобо в язання иактив мя
Власний капlтzчI

3,5353 0,6844 0,25 _ 0,5

1 l

1

4.



Станом на з1,12,20lб 
РоКУ, значеЕня коефiцiентiв aBToHoMii (платоспроможностi) та

структури капiталу свiдчить про те, що залгrенi кошти займають досить значне мiсце в питомiй
вазi суми засобiв, авансоваЕих 

у дiяльнiсть.щержавного пiдприсмства (менше вiд нормативного
значення на -0,2795), i вiдповiдно, мчlють домiнуючий характер в питомiй вазi щодо структури
власногО капiталlУ (бiльше вiд нормативного значення на +3,0353).

в 20l7 роцi ця запежнiсть, дещо зменшилася по !ержавному пiдприсмству, так:
о значеЕня коефiцiенту aBToHoMii (платоспроможностi), уже менше вiд нормативного

значення лиIце на _0,0937 (динамiка позитивна у порiвняння iЗ 20lб РОКОМ: +0,1858);о значення коефiцiенту струкryри капiтшу, е меншим вiд нормативного значення на
+0,1844 (динамiка позитивна у порiвняння iз 2016 роком: +2,8509).

За2016-2о17 р,р,Щержавне пiдприсмство заJIежне вiд зовнiшнiх фiнансових джерел, також
на протязi ocTaHHix двох повних фiнансових pokiB державне пiлприемство е збитковим.

Щанi показники фiнансового стану не можуть буги точними iдентифiкаторами фiнансового
станУ товариства, оскiльки вони характеризують стан справ лише на дату складання балансу.

Базуючись на викладеному вище можна стверд}Iryвати, що фiнансовий стан flержавного
пiдприсмства ,,полтавський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою'' станом
З1'12,2016 РОКУ Та СТаНОМ На 31.12.2017 року характеризу€ться як умовно задовiльний.

Виконую.lий обов'язки директора
дп,,полтАвськиЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,, ФесОв Сергiй Анатолiйович

Головний бухгал.гер

дп,,полтАвсъкиЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,,

(гt. I. Б)

paita €вгенiiъна

l)

l'.}. (п I.Б)
м.

),\

2

п
,

/:l



опис
важл}Iвих аспектiв облiковот полiтики

Щержавного пiдприсрtства,,Полтавський науково-дослiднлlй
та проектний iнститут землеустрою" за 2017 piK

У вiдповiдностi до Закону Украiни ,,Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" у

Щержавному пiдприемству ,,Полтавський науково-дослiдний та проектний iнститут

землеустрою" прийнятий наказ про облiкову полiтику (i впроваджене вiдповiдне положення та

вiдповiднi додатки до наказу), згiлно якого облiкова полiтика на пiдприемствi е сдиною i

незмiнною.

У звiтному перiолу дiяв Наказ Jф1 вiд "04" сiчня 2016 року, яким затверДжено:

. Пололсення про облiкову полiтику !ерrкавного пiдприсмства ,,полтавський науково-

дослiдний та проектний iнститут землеустрою";

о !одаток Nsl до наказу про облiкову полiтику iнституту - План paxyHKiB По flП

,,Полтавський наlково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою";

о !одаток Jф2 до наказу про облiкову полiтику iнституту - Перелiк посадових осiб (iз

зразками пiдписiв) ДП ,,Полтавський науково-дослiдний та проектний iнститут

землеустроIо", якi надiляlоться правом дозволу на проведення господарських

операцiй, а також яким дозволено отримувати та видавати товарно-матерiальнi

цiнностi;

о !одаток NЬЗ до наказу про облiкову полiтику iнституту - Графiк документообiгу.

Одним iз важливих аспектiв облiковоТ полiтики нашого пiдприемства с те. що при складаннi

фiнансових звiтiв за перiод з 01 сiчня 2017 року по З1 грудня 2017 року не проводився

розрахунок забезпечень виплат персоналу (резерв на оплату вiдпусток працiвникiв !ержавного
пiдприемства) у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 ,,Виплати

працiвникам" та не проводилося нарахування резерву сумнiвних боргiв по лебiторськiй

заборгованостi у вiдповiдностi до Полоrкення (станларту) бlхгалтерського облiку l0

,,.Щебiторська заборгованiсть".

Проведення цих розрахункiв не передбачено в затвердженiй та впровадженiй облiковiй

полiтицi .Щержавного пiдприсмства.

ВиконуIочий обов'язклt директора
ДП "ПОЛТАВСЬКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,, Феса н Сергiл"l Ан атолi л"Iович

Головний бухгалтер

ДП "ПОЛТАВСЬКИЙ
IНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"

(п.t.Б)

исак Ратеа €вгенiтвна

м.п
(п.I.Б)

l!

Додаток ЛЪ3

ло рiчноТ фiнqнсовоТ
звiтностi за 20l7 piк l

ДП "Полтавський i
iнститут ]емлgуgтроЮlr I
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