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1.

Вступний параграф

1.1. Основні відомості про підприємство:
Найменування

Ідентифікаційний код юридичної особи
Організаційно-правова форма
Місцезнаходження юридичної особи
Основний вид діяльності за КВЕД
71.12

Дата державної реєстрації
Підпорядкованість
Форма власності

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Керівник підприємства
Головний бухгалтер підприємства

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКЕ
ДЕРЖАВНЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДП "УКРДАГП"
04722078
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО.
03150, м. Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 69
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,
надання послуг технічного консультування в цих сферах
(основний);
Дата державної реєстрації: 16.10.2000
Дата запису: 18.03.2005
Номер запису: 1 070 120 0000 006805
Державна служба України з питань геодезії, картографії
та кадастру
державна
ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО ДРУКУ ТА
ПОЛІГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ "ПОЛІГРАФЦЕНТР"
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АЕРОГЕОДЕЗИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Код ЄДРПОУ ВП: 21710071
Місцезнаходження ВП: 03150, м.Київ, Печерський район,.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 69
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ТА
МЕТРОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ТОПОГРАФОГЕОДЕЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ПРИЛАДІВ (ВЦ
"ГЕОСЕРВІС")
Код ЄДРПОУ ВП: 21702367
Місцезнаходження ВП: 03150, м.Київ, Печерський район,
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 69
СИНИЦЯ МИКОЛА ІВАНОВИЧ (виконуючий обов'язки
керівника)
Павлова Ольга Павлівна
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1.2. Опис аудиторської перевірки
Нами проведено
аудит
повного комплекту консолідованої фінансової звітності
Державного
підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» та огляд фінансової звітності його
відокремлених підрозділів, що включають “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” станом на 31 грудня
2016р., а також “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”, “Звіт про рух грошових
коштів (за прямим методом)”, “Звіт про власний капітал”, Примітки до річної фінансової звітності'за
2016 рік (звіти додаються).

1.3. Перевірка відповідності облікової політики діючим нормативним документам (Положенням
(стандартам) бухгалтерського обліку) та її прийнятність для підприємства.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є концептуальна основа
дотримання вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від
16.07.1999 р. № 996, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, загальноприйнятих в
Україні та Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств
державного, комунального
секторів економіки і господарських операцій, які володіють та/або
користуються об'єктами державної, комунальної власності № 1213 від 19.12.2006.
Облікова політика встановлена Наказом про організацію бухгалтерського обліку й облікову
політику підприємства ДП «УКРДАГП»'№ 1 від 01 січня 2015 р. (Наказ не затверджено Державною
службою України з питань геодезії, картографії та кадастру).

Необоротні активи
Нематеріальні активи:
В обліку нематеріальні активи відображені відповідно до вимог, встановлених Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Мінфіну
України від 18.10.99р. № 242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за №
750/4043.
Нематеріальні активи, якими володіє Підприємство, це в основному ліцензії та придбане
програмне забезпечення.
Нарахування амортизації проводиться прямолінійним методом з віднесенням на рахунки витрат
Фактично встановлені строки використання не перевищують строки, визначені податковим
законодавством.
Ступінь зносу всіх нематеріальних активів становить 98,0%

Нематеріальні активи відображені в фінансовій звітності за первісною вартістю,
зменшеною на суму нарахованої амортизації.
Основні засоби
В обліку основні засоби в цілому відображені відповідно до вимог, встановлених Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від 27.04.2000р. №92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за
№288/4509.
Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником на
праві господарського відання.
Будівлі і споруди в м. Києві за адресою вул. Червоноармійська, 69, м. Ірпінь, вул. Радянська, 65,
смт Бородянка, вул. Вокзальна, 11/а передані Підприємству відповідно до наказу Головного управління
геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 1 липня 1998 р. № 78 при створенні
Підприємства на базі Об'єднаної комплексної експедиції № 5.
На балансі Підприємства обліковуються земельні ділянки. Дані про правовстановлюючі
документи наведено в таблиці № 1
______________ Таблиця № 1
Місце розташування земельної ділянки
м. Київ, вул. Червоноармійська, 69
м. Ірпінь, Радянська,65

смт. Бородянка, вул. Вокзальна,11/а

Правовстановлюючий документ
Довідка № Ю-07215/2015 про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки
. № 530 від 18.08.2015 р., видана Департаментом земельних ресурсів
Державний акт на право постійного користування землею І-КВ № 002081, виданий
виконкомом Ірпінської міської Ради народних депутаті від 13.02.2001 р.
Державний акт на право постійного користування землею ІІ-КВ № 000333, виданий
Бородянською селищною Радою народних депутаті Бородянського району Київської
області від 05.12.2001 р.
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Відповідно до Наказу про облікову політику одиницею обліку є окремий об'єкт необоротних
активів. Вартісна межа основних засобів визначена в сумі 2500,00 грн.
Метод амортизації основних засобів - прямолінійний. Строки корисного використання основних
засобів встановлюються постійно діючою комісією. Фактично встановлені строки не перевищують
строки, визначені податковим законодавством.
Метод амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів - 100%
вартості в першому місяці використання об'єкта.
Зауваження : Станом на 31.12.2016 р. в обліку Підприємства наявні основні засоби, які не мають
вартості.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" :
п. 17 "Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена
залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної
(переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. При цьому для таких об'єктів, що продовжують
використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість".
п. 19 "Сума дооцінки залишкової вартості о б ’є кта основних засобів включається до складу капіталу у
дооцінках та відображається в іншому сукупному доході."
Об'єкти основних засобів відображені в фінансовій звітності за первісною вартістю, зменшеною
на суму нарахованої амортизації.

Оборотні активи
Запаси
В обліку запаси відображені відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р.
№246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за № 751/4044.
До складу запасів відносяться:
• Сировина й матеріали
• Паливо
• Запасні частини
• Малоцінні та швидкозношувані предмети
• Виробництво
Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Первісною вартість запасів, що придбані за плату, є їх собівартість. Встановлена Наказом про облікову
політику оцінка вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, МШП, інших виробничих запасів за
методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).
Сировина і матеуіали
При списанні матеріалів (канцелярських товарів), що обліковуються на рахунку 201 фактично
використовується метод ідентифікованої собівартості в зв'язку з відсутністю в діяльності Підприємства
в 2016 році сировини, матеріалів, інших виробничих матеріалів.
Паливо
Придбання паливно-мастильних матеріалів проводиться як за безготівковим розрахунком так і на
автозаправках за готівку і прибуткується на підстава авансових звітів.
Списання палива проводиться відповідно до подорожніх листів. При списанні паливно-мастильних
матеріалів використовуються Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному
транспорті, затверджені Наказом Мінтрансу від. 10.02.1998 року №43
Порушень не виявлено.
В фінансовій звітності матеріальні цінності відображені за собівартістю.
Незавершене виробництво
Інвентаризація незавершеного виробництва проведена в січні 2017 р. станом на 31.12.2016'р.
відповідно до наказу
від 26.12.2016 р. № 16. Інвентаризацією встановлено, що незавершене
виробництво включає в себе витрати на виконання робіт з демаркації державного кордону між
Україною і Республікою Білорусь. Роботи з демаркації державного кордону виконувались протягом
2013-2016 років відповідно до нормативно-технічних документів, затверджених Спільною українськобілоруською демаркаційною комісією. На момент перевірки відсутній договір із замовником робіт.
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Дебіторська заборгованість
В обліку дебіторська заборгованість відображена відповідно до вимог, встановлених
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999р. №237 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.10.99р. за № 725/4018.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається одночасно з визнанням
доходу. Метод нарахування резерву сумнівних боргів відповідно до Наказу про облікову політику - із
застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості, величина резерву визначається на підставі
аналізу платоспроможності окремих дебіторів. В 2016 році резерв не створювався.

Грошові кошти
Облік касових операцій на підприємстві проводився відповідно до Положення про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 15.12.2004 р. №637 (із змінами); безготівкові розрахунки - відповідно до Інструкції
про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22.
Підприємством відкриті наступні банківські рахунки:
Відділення банку : ПАТ «Укрсоцбанк»
МФО : 300023
Поточний рахунок : 26001000029968
Рахунок на отримання бюджетних коштів : 26000000029969
Рахунок на отримання компенсації ЧАЕС : 26044000000331
Рахунок на отримання лікарняних : 26044000002027
Валютний рахунок (дол.С Ш А ): 26005010826072
Право підпису банківських документів мають:
Директор Підприємства
Зауваження: Відділом державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції
у м. Києві відповідно до Постанови про арешт коштів боржника від 11.04.2016 р. ВП № 50433727
накладено арешт на банківські рахунки Підприємства. Постанова видана при примусовому виконанні
вимоги ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві № Ю-53-25У від 11.01.2016 р. Станом на
31.12.2016 р. рахунки Підприємства були арештовані і кошти, які обліковуються на банківських
рахунках в сумі 253 596,20 грн. є обмеженими в користуванні. Відповідно до Інструкції про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами)
облік грошових коштів, обмежених у використанні ведеться на рахунку 184 "Інші необоротні активи" і
відображається в Балансі в розділі "Необоротні активи" , рядок 1090 "Інші необоротні активи" та в
Примітках до річної фінансової звітності в р. 691 "Грошові кошти, використання яких обмежено".

Зобов 'язання та забезпечення
В обліку зобов'язання відображені відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31
січня 2000 р. №20 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. за № 85/4306.
Поточні зобов'язання відображені в Балансі за сумою погашення.
Підприємство не має непередбачених зобов’язань - фінансові гарантії третім сторонам не
надавались.
Облік забезпечень
В бухгалтерському обліку Підприємства станом на 31.12.2016 р. „не визнано забезпечення на
виплату відпусток працівникам, що є відхиленням від П(С)БО (зокрема П(С)БО 26 «Виплати
працівникам» та П(С)БО 11 «Зобов’язання».
Відповідно до п. 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 1 "Зобов'язання" :
Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично
нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми
на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.
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Нами проведено розрахунок забезпечення на відпустки працівникам на підставі Списку
невикористаних відпусток працівників ДП "УкрДАГП" станом на 31.12.2016 р. - загальна кількість днів
невикористаних відпусток становить 610 днів. Для розрахунку середньої заробітної плати працівників
використані дані Штатного розпису ДП "УкрДАГП" , введеного в дію з 01.12.2016 р.
Не визнання забезпечення на виплату відпусток працівникам призвело до заниження зобов'язань
Підприємства та заниження операційних витрат на суму 83 678 грн.

Власний капітал
Статутний капітал
На кінець періоду зареєстрований Статутний капітал Підприємства та його відокремлених
підрозділів визначено в розмірі 8 582 894,49 (вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі вісімсот
дев'яносто чотири гривні 49 копійок).
В фінансовій звітності станом на 31 грудня 2016 р. Статутний капітал відображено відповідно до
Статуту Підприємства та положень про відокремлені підрозділі.

Визначення фінансового результату діяльності Підприємства
Визначення фінансового результату діяльності Підприємства проводилось відповідно до вимог
положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, а саме:
А удит обліку доходів
Облік доходів Підприємства проводився у відповідності до вимог Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку України 15 “Дохід”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від
29.11.99р. №290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99р. за №860/4153
Одиницями підприємства, які виділені в обліку як центри генерування доходів і витрат є
Підприємство в цілому.
Для обліку доходів підприємства виділені наступні рахунки:
• 703 - дохід від реалізації робіт і послуг (основна реалізація)
Порушень в обліку доходів не виявлено.
Склад інших операційних доходів
До складу інших операційних доходів віднесено:
•
•

Дохід від реалізації інших матеріальних активів обліковується на рахунку 712 "Дохід від реалізації інших
оборотних активів"
На рахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів"

Аудит обліку витрат
Облік витрат
Підприємства відповідає вимогам “Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 “ Витрати” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318
та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.01.2000р. за № 27/4248.
Склад витрат встановлений наказом про облікову політику і включає:
- виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)
- адміністративні витрати
- витрати на збут
- інші операційні витрати
Виробнича собівартість
Наказом про облікову політику затверджено перелік статей виробничої собівартості:
• прямі матеріальні витрати
• прямі витрати на оплату праці
• розподілені загальновиробничі витрати
• інші операційні витрати
Перелік та склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції для основного
виробництва затверджено в Додатку 1 до Наказу про облікову політику.
Фактичні витрати по елементам статей основного виробництва ведеться згідно з затвердженими
кошторисами.
Перевіркою встановлено, що фактичний склад виробничої собівартості відповідає переліку статей
виробничої собівартості встановлених Наказом про облікову політики і не суперечить вимогам
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Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
фінансів України від 31.12.1999р. №318.

“Витрати”, затвердженим наказом Міністерства

Адміністративні витрати, витрати на збут
Наказом про облікову політику затверджено склад статей адміністративних витрат та витрат на збут.
Склад статей відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".
Перевіркою встановлено, що фактичний склад адміністративних витрат і витрат на збут відповідає
переліку статей адміністративних витрат та витрат на збут, встановлених Наказом про облікову
політики і не суперечить вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”,
затвердженим наказом М іністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318.
Склад інших операційних витрат
До складу інших операційних витрат віднесені зокрема:
витрати по утриманню приміщені в м. Ірпінь та смт. Бородянка; сплата податків і зборів 0 податок на землю,
податок за спеціальне водокористування, інші.
Висновок:
Облік доходів і витрат підприємства в цілому ведеться відповідно до обраної облікової політики у
відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290 та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
“Витрати” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток відсутні, оскільки Підприємством отримано збиток. Відстрочені
податкові активи та зобов’язання не розраховувались.

Аналіз облікової політики Підприємства показав, що облікова політика, використана керівництвом
підприємства, в цілому відповідає

діючим нормативним документам та вимогам положень (стандартів)

бухгалтерського обліку і є прийнятною для даного підприємства.
Концептуальна основа фінансової звітності, яка застосована Підприємством при складанні
фінансової звітності, є прийнятною.

2. Відповідальність керівництва Підприємства за фінансову звітність
Керівництво Підприємства несе відповідальність за складання і подання цієї
консолідованої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою
дотримання вимог в межах концептуальної основи загального призначення та за такий
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства та помилок..
3. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту.
Аудиторська перевірка фінансової звітності Підприємства за 2016 рік проводилася відповідно
до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,- іншого надання впевненості та супутніх
послуг (видання 2014 року)( далі - MCA), вимоги яких є обов’язковими згідно рішення Аудиторської
палати України від 29.12.2015 р. № 320/1 «Про застосування стандартів аудиту».
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не
містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо
сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або
S
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помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання та достовірного подання Підприємством фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю Підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності
використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом,
та загального подання фінансової звітності.
Ми отримали підтвердження того, що:
• обрані та застосовані облікові політики відповідають застосовній концептуальній основі
фінансової звітності та є належними;
• облікові оцінки, здійснені управлінським персоналом є обґрунтованими;
• інформація, подана у фінансовій звітності, є доречною, достовірною, порівнюваною і
зрозумілою;
•
фінансова звітність забезпечує адекватне розкриття даних у такий спосіб, щоб визначені
користувачі могли зрозуміти вплив суттєвих операцій і подій на інформацію, подану у
фінансовій звітності.
Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні і належні
аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки. Під час перевірки до уваги бралися
тільки суттєві викривлення.

4. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
1. Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів, яка проводилась відповідно до наказу № 15
від 08.12.16 станом 31.12.2016року, оскільки ця дата передувала часу нашого призначення аудитором
Підприємства. З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовірності наявності
матеріальних цінностей базувалось виключно на підставі первинної документації.
2. В бухгалтерському обліку Підприємства станом на 31.12.2016 р. не визнано забезпечення на виплату
відпусток працівникам, що є відхиленням від П(С)БО (зокрема П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та
П(С)БО 11 «Зобов’язання». Якби керівництво Підприємства визнало забезпечення на виплату відпусток
в сумі 83,7 тис. грн., відповідно витрати Підприємства і збиток збільшились би на 83,7 тис. грн.
*

5. Умовно-позитивна думка
На думку аудитора за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки» консолідована фінансова звітність Державного підприємства
«УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО» станом на 31.12.2016 р. складена
у всіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи дотримання вимог Закону України „Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 та Національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, загальноприйнятих в Україні.

5.1. Пояснювальний параграф
Аудитор звертає увагу, що станом на 31.12.2016 р. Підприємство має заборгованість по
заробітній платі працівникам в сумі 2 382,0 тис. грн.(в тому числі 406,8 тис. грн. звільненим
працівникам), заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску в сумі 892,0 тис. грн. та арештовані
банківські рахунки на момент перевірки.
Відповідно до стаття 116 КЗпП "При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від
підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не
працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим
працівником вимоги про розрахунок. "
У разі недотримання вимог ст. 116 КЗпП є підстави для застосування до юридичних
осіб, які
використовують найману працю, фінансових санкцій, передбачених абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП, у розмірі
мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Під час проведення розрахунку в інші строки, ніж ті, що передбачені ст. 116 КЗпП. потрібно виконати
вимоги ст. 117 КЗпП. а саме — виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день
фактичного розрахунку.
Також за порушення вимог ст. 116 КЗпП передбачена адміністративна відповідальність, яка визначена ч. 1 ст.
41 КУпАП.
0
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Всі ці вимоги КЗпП значною мірою збільшують заборгованість Підприємства по виплаті
заборгованості з заробітної плати.
Відсутність значних замовлень на виконання робіт (надання послуг) в 2017 році вказую ть на
існування суттєвої н еви зн ач ен ості, щ одо здатності Підприємства безперервно продовж увати
діяльність. Висловлюючи умовно-позитивну думку, аудитор не брав до уваги це питання.

Додатки:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016р.;
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік ;
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік;
Звіт про власний капітал за 2016 рік;
Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма “Украудит XXI - Ш евченківська
філія”

24362662

Код ЄДРПОУ
Номер, дата видачі свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
які одноособово надають аудиторські послуги,
виданого Аудиторською палатою України
Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості

Свідоцтво № 1574 від26.01.2001 №98;
Рішенням АПУ від 23.12.2010 №224/3 термін дії
свідоцтва продовжено до 24.12.2020;
Рішення АПУ про визнання аудиторської фірми
такою, що пройшла перевірку системи контролю
якості: №266/4 від 04.04.2013р.
Дата внесення інформації про аудиторську фірму до
Переліку аудиторських фірм, які відповідають
критеріям обов’язкового аудиту: 10.06.2013р.
(044)483-14-34
вул. Мельникова, 9-А, м. Київ, 04050, Україна,
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