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Аудиторський висновок (зв1т незалежного аудитора)
щодо фшансовоУ зв1тност1 державного шдприемства «Одеський науководослщний та нроектннй шститут землеустрою» станом на 31.12.2016 р.
Адресат:
- ке Р 1вництво державного пщприемства «Одеський науково-дослщний та проектний
шститут землеустрою»
- державна служба УкраГни з питань геодезп, картографа та кадастру
Повна назва

Державне пщприемство «Одеський науково-дослщний та
проектний шститут землеустрою»
Код СДРПОУ
00702995
Витяг з единого державного реестру вщ 30.11.2016 р Дата
Дата реестрацп
реестрацп: 03.11.2003, 24.09.2004
номер запису: 1 556 120 0000 001404
Мюце знаходження
65078 м. Одеса, вул. Космонавт1в,34
Телефон
(048) 766-95-27
ОСНОВШ ВИДИ Д1ЯЛЫЮСТ1 68.20 - надання в оренду й експлуатащю власного чи
орендованого нерухомого майна
68.31 - агентства нерухомост1
71.11- Д1яльшсть у сфер1 архггектури
71.12 - Д1яльшсть у сфер1 1нжешршгу, геологи та геодезп,
надання послуг техшчного консультування в цих сферах
72.19 - дослщження й експерименталыи розробки у сфер!
шших природних 1 техшчних наук
74.90 - шша профес1йна, наукова та техн1чна дшльн1сть,
н.вл.у.
Опис аудиторськоЛ перевгрки:
Аудиторська перев1рка проведена у шдповщносп з вимогами та положениями
Закону Укршни «Про аудиторську доялыпсть», шших законодавчих акпв Укршни та у
В1дпов1дност1 з вимогами Мхжнародних стандарта контролю ЯКОСТ1, аудиту огляду
шшого надання впевненостг та супутшх послуг, р к видання 2014, затверджених в якост!
Нащональних стандарпв аудиту ршенням АПУ вщ 24.12.2014 року № 304/1 (надал! МСА), в тому числ! у В1ДПОВ1ДНОСТ1 13 МСА № 700 «Формулювання думки та надання
ЗВ1ТУ щодо Фшансово! ЗВ1ТНОСТ1», МСА № 705 «Модифкацп думки у звга незалежного
аудитора», № 706 «Пояснювальн! параграфи та параграфи з шших питань у з в т
незалежного аудитора».
Для перев1рки було надано фгнансову зв1тн1сть:
- баланс станом на 31 грудня 2016 року;

- зв1т про фшансов1 результата за 2016 рк.
- звхт про рух грошових коптив за 2016 рк;
- зв1т про власний каштал за 2016 рк;
- прим1тки до р1чно'1 фшансово! звггаосп за 2016 Р1К;
Опис важливих аспектгв облжовоИ полшики та шш1 примгтки
Аудитор звертають увагу на те, що фшансова звгешсть ДП «Одеський науководослщний та проектний шститут землеустрою» за 2016 р к складена вщповщно до
Законодавства Украши та вимог НП(С)БО-1 та Положень (стандарта) бухгалтерського
облку в Украпп .
У перюд1, що перев1рявся бухгалтерський облк на пщприемств1 в1вся по журнальноордернш систем! рах1вництва з дотриманням вимог Закону Украши "Про бухгалтерськш
облк та фшансову зв1тн1сть в УкраГш" и д 16.07.99 р. № 996-Х1У, нормативних акт1в
М1Н1стерства ф1нанс1в щодо оргашзацп бухгалтерського обл1ку в Украш1 та шших
нормативних докуменив з питань бухгалтерського облку. Дан1 за бухгалтерскими
рахунками сп1вставн113 бухгалтерськими репстрами та ф1нансовою зв1тн1стю.
Обл1кова шштика пщприемства на 2016 р к затверджена Наказом вщ 29.12.15 р.
№ 42 та залишилась незмшною на протяз1 перходу що перев1рявся.
Застосована пщприемством обл1кова политика е в цшому прийиятною 1 вщповщае
вимогам Закону Украши «Про бухгалтерський облк 1 ф1нансову зв1тн1сть в Украш1» В1Д
16.07.1999 р. № 996-Х1У. Облковг ощнки (за виключенням положень, яга зазначеш у
параграф! цього Висновку щодо модифкацй думки), зроблен1 управлшсышм персоналом,
е прийнятними. 1нформац1я, представлена у фшансових звках, е вщповщною, над1йною
та зрозум1лою, що дозволяе користувачам зрозумки вплив суттевих операцш та подщ на
подану шформацпо.
Форма 1 склад статей фшансово1 зв1тност1 визначаються Нац1ональним положениям
(стандартом) бухгалтерського обл1ку 1 «Загальш вимоги до фшансово1 зв1тност1»,
затвердженим Наказом Мппстерства фшансгв Украши № 73 вщ 07.02.2013р.,
зареестрованим в Мшютерств1 юстицй Украши 28 лютого 2013р. за № 336/22868, що
вщповщае вимогам пункту 4 стага 11 Закону Украши «Про бухгалтерський облк 1
фшансову зв1тнють в Украпп» вщ 16.07.1999р. № 996-Х1У.
Зпдно наказу п1дприемства "Про проведения 1нвентаризац11" вщ
30.12.2016 р. за №64-адм
проведена
швентаризац1я основних засоб1в,
нематер1альних актив1в, запас1в, грошових кошт1в та розрахунгав станом на
01.12.2016 р.
Фшансова звшпсть на пщприемств1 складалась у встановлеш законодавством
строки.
Розкриття шформаци за видами актив1в вщповщно до встановлених норматив1в,
зокрема нац10нальних (положень) стандарте бухгалтерського обл1ку.
За даними балансу станом на 31.12.2016 р. первюна вартють основних засоб1в
складае 4 479 тис. грн., зное - 2 759 тис. грн. Облк основних засоШв ведеться зпдно з
вимогами П(С)БО 7 «Основы засоби». Нарахування зносу проводилось 13 застосуванням
прямолшшного методу, що вщповщае обранш обшковш полиищ та не протиречить
вимогам П(С)БО №7 «Основш засоби».
Варт1сть нематергальних актив1в формуеться зпдно з вимогами П(С)БО №8

"Нематер1альш активи". Станом на 31.12.2016 р. первюна вартють нематер1альних
актив1в складае 122 тис. грн., накопичена амортизащя - 101 тис. грн.
Нарахування амортизацп нематер1альних актив1в здшснюеться 13 застосуванням
прямолшшного методу.
Оцшка товарно-матер1альних цшностей здшснювалась вщповщно до вимог
П(С)БО 9 "Запаси". Придбаш та вироблеш запаси зараховуються на баланс по первиннш
вартосп. Протягом звггаого перюду застосовувався метод оцшки вибуття запас1в Ф1ФО. Балансова вартють запаав пщприемства станом на 31.12.2016 р. склала 557 тис.
грн.
Незавершене виробництво станом на 31.12.2016 р. становить 387 тис.грн.
Згщно даних облку та фшансово'1 звшюсп пщприемства станом на 31.12.2016 р.
деб1торська заборговашсть становить 2 252 тис.грн. та складаеться з:
Стаття
%
Дебкорська заборговашсть за товари (роботи, послуги)
84,1
Дебггорська заборговашсть :
- розрахунками з бюджетом
6,8
1нша поточна дебггорська заборговашсть
9,1
1ннп оборотш активи станом на 31.12.2016 р. складають 102 тис.грн.
Загальна сума грошових кошт1в та 1х екв1валенти у нац10нальн1й валют1 Украши
станом на 31.12.2016 р. складае 1 879 тис. грн.
У статп „Витрати майбутшх пер10Д1в" тдприемством в1дображен1 аванси, сплачеш за
перюдичн1 видання, як1 станом на 31.12.2016 р. складають 31 тис. грн.
Розкриття шформаци про власний каштал.
Розмгр «Зареестрованого кап1талу» згщно Статуту пщприемства на 31.12.2016 р.
становить 1 529 тис.грн. На момент проведения перев1рки сформований. Порушень
порядку ведения анал1тичного обл1ку по рахунку 40 " Зареестрований каштал" не
встановлено. Але слщ зазначити, що зпдно наданог виписки з Сдиного державного
реестру юридичних ос1б розмгр внеску до статутного фонду складае 1 529 грн.
Розм1р «Додаткового кап1талу» зг1дно з даними балансу станом на
31.12.2016 р. становить 130 тис. грн.
Довгостроков1 зобов'язання пщприемства
станом на 31.12.2016 р. складають
забезпечення з виплат вщпусток сум1 594 тис.грн.
Розкриття шформаци про зобов'язання.
Станом на 31.12.2016 р. загальна сума поточних зобов'язань пщприемства складае
1 484 тис. грн. Визнання, обл1к та оцшка зобов'язань вщповщають вимогам П(С)БО
№11 "Зобов'язання".
Поточна кредиторська заборговашсть за :
%
- товари, роботи, послуги
0,8
- розрахунками з бюджетом
12,5
- розрахунками 31 страхування
4,3
- розрахунками з оплати пращ
16,8
Поточна кредиторська заборговашсть за одержаними авансами
52,0
1нпи поточш зобов'язання
13,6

Розкриття шформацп щодо обсягу чистого прибутку.
На протяз1 перев1ряемого перюду визнання, класифкащя та облк доход1в
пщприемства здшснювались вщповщно до вимог П(С)БО №15 «Доходи». Загальна
сума чистого доходу вщ реал1задп продукцп (товархв, робхт, послуг) за 2016 р к склала
5 275 тис. грн., шпп операщйш доходи - 717 тис.грн, шпп доходи - 20 тис.грн.
Визначення та облк витрат виробництва та обку за р к на пщприемствх
здхйснювався вщповщно до вимог ПС)БО №16 "Витрати". Облк витрат ведеться 1з
застосуванням 9-го класу рахушав бухгалтерського облку.
Соб1варт1сть реал1зовано1 продукцп (товар1в, роб1т, послуг) становить
4 049 тис.грн.
Адшшстративш витрати - 1 616 тис.грн. 1нпп операщйш витрати - 202 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток - 26 тис.грн.
За даними звггу про фшансов1 результата сума доход1в пщприемства
перевищуе суму витрат звхтного перюду, в наслщок чого фшансовим результатом
пщприемства за р к е прибуток в сум! 119 тис. грн., який вщображено в рядку 2350 «Звпу
про фшансов! результата». Нерозподшений прибуток ДП «Одеський шститут
землеустрою» по даним балансу станом на 31.12.2016 р. складае 2 825 тис. грн.
Вгдповгдальтсть управлтського персоналу за фшансову звшмстъ
Управлшський персонал несе вщповщальшсть за складання 1 достов1Рне подання ще!
ф1нансово1 зв1тност1 вщповщно до нормативних вимог щодо орган1зац11 бухгалтерського
обшку та зв1тност1 та за такий внутр1шн1й контроль, який управшнський персонал визнае
потр!бним для того, щоб забезпечити складання фшансовох звхтностх, яка не мютять
суттевих викривлень внаслщок шахрайства або помилки.
Ыдповгдалъшстъ незалежного аудитора
Нашою вщповщальшстю е висловлення думки щодо щ й фшансовох звхтностх на основ!
результата проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вщповщно до Мхжнародних
стандарта аудиту. Даш стандарта вимагають вщ нас дотримання вщповщних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньо! впевненостх,
що ф1нансова звишсть не М1стить суттевих викривлень .
Аудит передбачае виконання аудиторских процедур для отримання аудиторских доказав
щодо сум 1 розкриттхв у ф1нансов1й зв1тност1. Вибхр процедур залежить вщ судження
аудитора, включаючи оцхнку ризиюв суттевих викривлень фшансовоГ звхтностх в
внаслщок шахрайства або помилки. Виконуючи ощнку цих ризиюв, аудитор розглядае
заходи внугрхшнього контролю, що стосуються складання та достов1рного подання
суб'ектом господарювання фшансовох звтюстх з метою розробки аудиторсышх
процедур, яю вщповщають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективност! внутрхшнього контролю суб'екта господарювання. Аудит включае також
ощнку ВЩПОВЩНОСТ1 використаних обшкових ПОЛ1ТИК, прийиятнхсть обшкових ОЦ1НОК,
виконаних управлхнським персоналом, та оцгнку загального подання фшансовох звтюстх.'
Ми вважаемо, що отримали достатпх та прийнятн! аудиторськ! докази для висловлення
нашог думки щодо повного пакету фшансових з в т в загального призначення, а саме- Ф-1
"Баланс" станом на 31.12.2016 р., Ф-2 "Звхт про фшансов! результата" за 2016 р к Ф-3
«Зв1т про рух грошових коштхв» за 2016 рк, Ф-4 «Звхт про власний каштал» за 2016 рхк;
Ф-5 «Прим1тки до Р1ЧН01 фшансово! ЗВ1ТНОСТ1» за 2016 Р1К.

Шдстава для висловлення умовно-позитивног думки
Слщ зауважити, що система бухгалтерского облку, що використовуеться пщприемством
вщповщае обранш облковш полггищ, але юнують дещо некоректш бухгалтерски
проведения, щодо:
- вщображення в облгку та звггносп доход1в по реестрацшним внескам,
- вщображення в облку та звггностг нарахування та отримання допомоги по тимчасовш
неирацездатносп,
- ведения облку по розрахункам за виданими авансами,
- ведения облку доход1в по вщсоткам, отриманим вщ банк1в по залишкам грошових
копгпв на поточних рахунках пщприемства,
- вщображення розрахунюв з покупцями за (послуги) надання в оренду на рахунку
373 «"Розрахунки за нарахованими доходами" замють рахунка 377 «Розрахунки з шшими
дебиторами»,
- вщображення в облку розрахунюв з шшими дебкорами на рахунку 685 «Розрахунки з
шшими кредиторами».
Також управлшський персонал не надав аудиторам акта узгодження розрахунюв з
деякими дебкорами та кредиторами, яю вщображен: в Баланс! на дату складання
ф1нансово1 зв1тност1, кр1м того на пщприемств1 значиться деб1торська заборгован1сть 31
значним строком.
Аудитор не приймав учасп в спостереженш за 1нвентаризад1ею наявних актив1в та
зобов'язань, оскшьки ця дата передувала нашому призначенню аудитором. Проте, ми
виконали альтернативн1 процедури для отримання достатнк та в1дповщних аудиторських
доказ1в щодо к1лькост1 основних засоб1в, грошових конгпв. Через характер обл1кових
запис1в ми не мали змоги пщтвердити к1льк1сть запас1в за допомогою шших аудиторських
процедур.
Кр1м того, дещо некоректно в фшансовш зв1тност1 вщображено:
Баланс (Зет про фгнансовий стан):
- Поточш забезпечення з виплат вщпусток в ряд. 1520 зам!сть ряд. 1660.
Зет про рух грошових коштгв:
- Надходження аванс1в вщ покупщв та замовниюв в ряд.3015;
- Витрачення на оплату аванав в ряд. 3100 (витрачання на оплату товаргв, роб1т, послуг)
замють ряд.3135.
Проте зазначен1 нев1дпов1дност1 не мають суттевого впливу на фшансову звгтнють 1 не
перекручують загальний фшансовий стан пщприемства.
В ход1 перев1рки Аудитор не отримав св1доцтв щодо юнування загрози
безперервност1 д1яльност1 Пщприемства зпдно з вимогами М1жнародного стандарту
аудиту 570 "Безперервнють".
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про яю йдеться у параграф! «Пщстава для
висловлення умовно-позитивно'1 думки» та 1нформацп про власний каштал фшансова
зв1тн1сть, вщображае достов1рно в уск суттевих аспектах, фшансовий стан ДП «Одеський
науково-дослщний та проектний шститут землеустрою» станом на 31.12.2016 р., його
фшансов1 результата 1 рух грошових коптив за рк, що закшчився на зазначену дату,
вщповщно до Нащональних Положень (стандарта) бухгалтерського обл1ку в Украпп.

Основш вгдомоспй про аудиторську фгрму
Повна назва
Свщоцтво
М1сце
знаходження
Телефон

Товариство з обмеженою вщповщалыпстю „1нтераудит"
Про внесения до Реестру аудиторських ф1рм та аудитор1в № 1303
вщ 24.12.2015 р.
65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а
(048) 728-82-25

Аудит фшансово'1 з в т ю е п державного пщприемства «Одеський науково-дослщний та
проектний шститут землеустрою» за перюд з 1 с1чня 2016 року по 31 грудня 2016 року
проведено на пщстав1 угоди № 13 вщ 01.03.2017 року.
Перевгрка проводилась з 19 квггня по 12 травня 2017 року за адресою:
м. Одеса, вул.Космонавт1в,34.
Висновок видано 15 травня 2017 року.

Директор ф1рми ТОВ "1нтераудит"
(сертифжат №002145 вщ 27.02.2014 р.)

15 травня 2017 року.

А.А.Радинський

