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Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Державного підприємства "ВІННИЦЬКИЙ
НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" (далі за текстом "Підприємство"). Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з: Балансу (Звіту про
фінансовий стан) станом на 31.12.2018р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід) за 2018р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018р., Звіту про власний
капітал за 2018р., Приміток до фінансової звітності за 2018 р.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах
фінансовий стан ДП "ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" на 31 грудня 2018 року, її фінансові результати і грошові потоки за
рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.

Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (MCA). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Підприємства
згідно з етичними вимогами, застосованими до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої
2
ГОВ “ЮВМ -аудит“ , ліцензія на аудиторську діяльніс ть № 2488.
рішення A ll України Ле 9Н від 26.01.200/p., .\&І5Н під 26.01 2006р. та № 224 3 від 23.12.2010р.

немодифікованої думки.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження, були найбільш
важливими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при
формуванні думки щодо неї, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми
визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті
додатково.

Відповідальність управлінського персоналу та
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

тих,

кого

наділено

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності
відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків,
якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство чи припинити діяльність, або
не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Підприємства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує,
що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих
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аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які
поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її
складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту
аудитора. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будьякі значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
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Висловлення думки щодо активів та зобов’язань Підприємства
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Фінансова звітність підприємства за 2018 рік складена по формах, встановлених
Національним положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до
фінансової звітності" затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року
№ 73 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 із
змінами і доповненнями.
Облікова система підприємства (наказ про облікову політику № 30 від 01.10.2018 року).
Використані на підприємстві принципи бухгалтерського обліку відповідають концептуальній
основі фінансової звітності передбаченій Національними стандартами бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в
цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік підприємства ведеться із
застосуванням бухгалтерської програми 1-С „Підприємство” версія 8.
Бухгалтерський облік ведеться підприємством згідно до вимог Закону України „Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року № 996-XIV,
затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з
питань організації бухгалтерського обліку.
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Важливі облікові оцінки та судження
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1
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Підготовка фінансової звітності підприємства вимагає від її керівництва на кожну звітну
дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають та
зазначають у звітності суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття
інформації про умовні зобов'язання. Проте невизначеність у відношенні цих припущень і
оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати в майбутньому істотних
коригувань до балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подібні
припущення та оцінки.
У процесі застосування облікової політики підприємства керівництво використовувало
наступні судження, оцінки і допущення, що надають найбільш істотний вплив на суми, визнані у
фінансовому звіті про сукупний дохід.

Судові справи
1

1

Керівництво підприємства висуває суттєві припущення при оцінці та відображенні запасів і
ризику схильності впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовим розглядом і
іншими неврегульованими позовами, а також іншими умовними зобов'язаннями. При оцінці
ймовірності задоволеного позову проти підприємства або виникненні матеріальних зобов'язань, а
також при визначенні вірогідних сум остаточних розрахунків або зобов'язань необхідні судження
керівництва. Через невизначеність, властиву процесу оцінки, фактичні витрати можуть
відрізнятися від первісних розрахунків. Такі попередні оцінки можуть змінюватися по мірі
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надходження нової інформації, отриманої від внутрішніх фахівців підприємства, якщо такі є, або
від третіх сторін, таких, як адвокати. Перегляд таких оцінок може мати значний вплив на
майбутні результати операційної діяльності. У 2018 році відбувалися впровадження та розгляди
судових справ.

Процедури та ефективність внутрішнього контролю
Процедури внутрішнього контролю в підприємстві провадиться для того, щоб бути
впевненими в законності здійснюваних господарських операцій, в тому, що інформація по них
зареєстрована повністю і точно, що всі помилки в процесі ведення справ та реєстрації даних по
них виявляються з максимальною швидкістю (незалежно від того, чи відбулася помилка при
обробці даних по незаконним господарським операціям, полягає вона в неможливості провести
обробку даних по законних операцій), що цілісність зареєстрованих даних з ведення фінансової
діяльності забезпечена комп’ютерними файлами і що доступ до активів і пов'язаних з ними
документів обмежений. Це означає, що процедури внутрішнього контролю дають впевненість у
тому, що цілі контролю, які полягають у забезпеченні повноти, точності, законності операцій, в
захисті файлів і активів, були досягнуті і що системою бухгалтерського обліку підприємства
видається надійна та перевірена фінансова інформація.
Ефективність внутрішнього контролю підприємства передбачає відповідний розподіл
обов'язків між тими, хто здійснює процедури бухгалтерського обліку і контролю, і тими,
хто працює з активами. Розподіл обов'язків має відношення до всіх трьох елементів системи
внутрішнього контролю (контрольна середовище, система бухгалтерського обліку, процедури і
методи контролю), воно особливо важливо для функціонування третього елемента - процедур
контролю. Розподіл обов'язків також передбачає видачу різним особам дозволу на ведення будьякого певного класу господарських операцій, виконання процедур контролю в процесі обробки
даних, здійснення контролю за виконанням таких процедур, складання відповідних
бухгалтерських документів і роботу з активами. Така організація дозволяє підприємству
зменшити ймовірність виникнення помилок, обмежити можливість зловживань з активами,
виключити інші види навмисного викривлення інформації та запобігання шахрайства у
фінансових документах.
1. Розкриття інформації за видами активів
Станом на 31.12.2018 року у підприємства не рахуються незавершені капітальні інвестиції.
Нематеріальні активи
Облік нематеріальних активів підприємством ведеться відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”, затвердженого наказом
Міністерства фінансів Україні від 18 жовтня 1999 року № 242 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02 листопада 1999 року за № 750/4043 із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України. Термін використання нематеріальних активів
визначається по кожному об’єкту окремо в момент його зарахування на баланс і нарахування
зносу (амортизації) здійснюється прямолінійним методом, відповідно до облікової політики
підприємства. Амортизаційні відрахування державним підприємством провадиться до досягнення
залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення.
Нематеріальні активи станом на 31.12.2018 року обліковуються в розмірі 2 992 тис. грн. (по
первісній вартості) - комп’ютерні програми, ліцензії та право на користування земельною
ділянкою.
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Основні засоби
Облік основних засобів у підприємстві ведеться за первісною вартістю із дотриманням
принципів обачності, переваги сутності над формою, згідно Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів
Україні від 27 квітня 2000 року № 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18
травня 2000 року за № 288/4509 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства
фінансів України.
Об'єкти основних засобів, що належать підприємству, амортизуються з використанням
прямолінійного методу протягом усього терміну їх корисного використання, який розраховується
відповідно до операційних розрахунків керівництва підприємства щодо даних активів.
На оцінку терміну корисної служби та ліквідаційної вартості необоротних активів
впливають ступінь експлуатації активів, технології їх обслуговування, зміни у законодавстві,
непередбачені операційні обставини. Керівництво підприємства періодично перевіряє
правильність застосовуваних термінів корисного використання активів. Даний аналіз проводиться
виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони
будуть приносити економічні вигоди підприємству, але станом на 31.12.2018 року вартість
повністю замортизованих основних засобів складає 2 764 тис. грн.
Будь-який з вищевказаних факторів може вплинути на майбутні норми амортизації, а також
балансову та ліквідаційну вартість основних засобів.

Рахунок
номе
Р
101
103
104
105
106

Назва

Дані щодо вартості основних засобів підприємства
Сальдо по Д-Т Сальдо по Д-Т Збільшенн Зменшенн
я
н а З І.12.2018
я
на 31.12.2017
первісна вартісті первісна вартісті

Земельні ділянки
Будинки, споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади,
інвентар
109 Інші основні засоби
111 Бібліотечні Фонди
117 Інші
необоротні
матеріальні активи
10 Основні засоби

-

Частка 03 %

42,54
28,47
17,98
2,50

-

-

-

2295
2686
366
216

4446
2975
1879
262

2151
289
1513
46

_
_

_
_

_

-

-

.

-

-

545

889

344

-

8,51

6108

10451

4343

-

100,00

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість
Облік довгострокової дебіторської заборгованості підприємством здійснюється у
відповідності з вимогами П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 року та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018 із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України. Станом на 31.12.2018 року довгострокова дебіторська
заборгованість становить 85 тис.грн. (позики працівникам).
Запаси
У 2018 році для ведення бухгалтерського обліку сировини, товарів, матеріалів та інших
товарно-матеріальних цінностей підприємство застосовувало вимоги Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246
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від 20.10.1999 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за
№ 751/4044 із змінами і доповненнями, внесеними наказами М іністерства фінансів України.
Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО собівартості перших за часом надходження.
Балансова (облікова) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп
Балансова вартість тис. грн.
Сальдо по Д-Т Сальдо по Д-Т Збільшен
на 31.12.2017 на 31.12.2018
ня

Класифікаційна група
Сировина і матеріали
Паливо
Таш і тарні матеоіали
Будівельні матеоіали
Запасні частини
Матеріали с/г
МШП
1.Виробничі запаси- всього
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

260
134

167
146

12

.5 4

1
93

1
39

58
506

145
552

87
139

_

_

.

_
_

_

2. Н єчягієпііієнє нипобниіітяо
3. Готова продукція
4. Товари

Разом

93

-

_

_

-

-

-

-

-

506

552

139

Частка
запасів (%)
30,25
26.45

_
_
_
_
_
_

_

_

Зменшен
ня

_

0.18
16.85

_

26.27
100,00

93

-

-

93

100,00

-

Дебіторська заборгованість
Відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська
заборгованість”, затвердженого наказом М іністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999
року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018 із
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України. На основі
класифікації дебіторської заборгованості підприємством створено резерв та використано
сумнівних боргів у сумі 455 тис.грн.
Наявність та стан дебіторської заборгованості
Дебіторська
заборгованість
за продукцію, товари,
роботи, послуги
за виданими авансами
з бюджетом
Із внутрішніх
розрахунків
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Всього

Код Сальдо по Д-Т Сальдо по Д-Т
рядка н а З І . 12.2017 на 31.12.2018
1125
1130
1135

494

86

-

-

-

_

_

377

377

1071
1534

991
1368

159

1145
1155

X

Збільшенн Зменшення Частка в %
я

80
733

408
-

159

5,61
-

_
24,58

567

69,81
100,00

На початок року, дебіторська заборгованість по підприємству складала - 733 тис. грн., а
станом на 31.12.2018 року дорівнює - 1 534 тис. грн. Таким чином, в звітному періоді відбулося
значне збільшення дебіторської заборгованості, в першу чергу за рахунок іншої поточної
заборгованості та заборгованості із внутрішніх розрахунків. Невизначеності, пов'язані зі змінами
фінансового положення покупців, як позитивними, так і негативними, також можуть вплинути на
величину і час створення дебіторської заборгованості.
Станом на 31.12.2018 року на балансі підприємства по рахунку 39 „Витрати майбутніх
періодів” рахуються 68 тис. грн./періодичні видання, ліцензії та електронні бази/.
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2. Розкриття інформації про зобов’язання
Кредиторська заборгованість
Облік та оцінка зобов’язань підприємства проводиться у відповідності з вимогами
Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України № 20 від 11.02.2000 року та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 лютого 2000 року № 85/4306 із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Міністерства фінансів України.
Наявність та стан кредиторської заборгованості
Код
Сальдо по Сальдо по К- Збільшенн Зменшен
Поточні зобов’язання і
рядка
К-Т
Т
я
ня
Забезпечення
балансу наЗІ. 12.2017 на 31.12.2018
Поточна заборгованість за:
*
—
довгостроковими
1610
зобов’язаннями
товари, роботи,послуги
1615
розрахунками з бюджетом
1620
200
629
429
розрахунками зі страхування
350
1625
379
29
_
розрахунками з оплати ппапі
1512
1841
1630
329
_
за олеожаними авансами
1635
2574
4434
1860
за розрахунками з учасниками
1640
71
532
461
-

~

-

-

-

-

-

-

із внутрішніх розрахунків
Поточні забезпечення
Інші поточні зобов’язання
Всього

1645
1660
1690

870
658

377
1677
586

377
807

X

6235

10455

4292

-

-

-

72
72

Частка в
%
—
-

6,02
3,62
17.61
42.41
5,09
3,61
16,04
5,60

100,00

На початок року, кредиторська заборгованість по підприємству складала - 6 235 тис. грн., а
станом на 31.12.2018 року дорівнює 10 455 тис. грн. Таким чином, у звітному періоді відбулось
значне збільшення кредиторської заборгованості.
Кредитними ресурсами банків підприємство у звітному періоді не користувалося.
3. Розкриття інформації про власний капітал
Останні зміни та доповнення до Статуту, шляхом викладення його у вигляді нової редакції,
були затверджені Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру 21
лютого 2019 року, наказ №47.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ

було створене у 2003 році відповідно до наказу Держкомзему України від 16
червня 2003
року № 166-а „Про передачу до сфери управління Держкомзему Інституту
землеустрою та його філіалів” .
Статутний капітал д е р ж а в н о г о п і д п р и є м с т в а „ в і н н и ц ь к и й н а у к о в о - д о с л ід н и й т а
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” п о в н і с т ю сформований та сплачений у встановлені
законодавством терміни і становить 1 162 тис.грн. Дані операції відображені у бухгалтерському
обліку підприємства на момент їх проведення.
Додатковий капітал підприємства станом на 31.12.2018 року складає 2 970 тис. грн.
Неоплачений та вилучений капітал у підприємства відсутній.
ЗЕМЛЕУСТРОЮ”

4. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг)
підприємством провадиться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15
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„Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 року за № 860/4153 із змінами і
доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України.

№
п./п
1.

Структура доходів підприємства за 2018 рік
Назва складових
Номер рахунку Сума тис. грн.

Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
2.
Інші операційні доходи
3.
Дохід від участі в капіталі
4.
Інші фінансові доходи
5.
Інші доходи
Всього доходів

70

26549

У відсотках від
доходів
94,45

71
72
73
74
X

1321

4,70

-

-

240

0,85

-

-

28110

100,00

Підприємством виправлені помилки шляхом коригування сальдо нерозподіленого
прибутку (зменшення) на початок звітного року суму 329 тис. грн. Дана помилка була виправлена
у відповідності до вимог пункту 4 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 6
„Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” та знайшла своє відображення у формі №4
„Звіт про власний капітал” .
Чистий прибуток
Чистий прибуток підприємства збільшився на 350 тис. грн. до 1 123 тис. грн. за рік, що
закінчився 31 грудня 2018 року.
Склад витрат на виробництво та витрат обігу формується у відповідності з вимогами
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19 січня 2000 року № 27/4248 із змінами і доповненнями, внесеними наказами
Міністерства фінансів України.

№
п./п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всього

Структура витрат підприємства за 2018 рік
Назва складових
Номер рахунку Сума тис. грн.
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційної витрати
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
витрат

92
93
94
95
96
97
X

У відсотках від витрат

3129

75,36

-

-

1023

24,64

-

-

-

-

-

-

4152

100,00

5. Інша інформація
Дані про зайнятість та оплату праці
2017
2018
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)
108
122
Середня чисельність позаштатних працівників -за сумісництвом
(осіб)
2
6
Чисельність працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)
15
13
Фонд оплати праці тис. грн.
17 671
12 148
Розмір фонду оплати праці підприємства в звітному періоді збільшився на 5 523 тис. грн.
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Фінансові коефіцієнти підприємства

№
п/п
1
1

2

3

4

5

Формула розрахунку
показника

Показники
2
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт
загальної
ліквідності
Коефіцієнт
фінансової
стійкості
Коефіцієнт
покриття
зобов’язань
власним
капіталом
Коефіцієнт
рентабельності
активів

3
К1=(поточні фін. інвестиції+гроші
та їх еквіваленти/поточні
зобов’язання і забезпечення
К2=( гроші та їх еквіваленти.
+дебітори +запаси +витрати) /
поточні зобов’язання і забезпечення
К3= власний капітал / вартість
майна
(підсумок балансу)
К4=( довгострокові зобов’язання і
забезпечення + поточні
зобов’язання і забезпечення /
власний капітал
К5=чистий прибуток / (валюта
балансу на початок періоду +валюта
балансу на кінець періоду): 2

Орієнтовне
позитивне
значення
показника
4

Фактичне значення
показника
31.12.2017

31.12.2018

5

6

0,25-0,5

0,768

0,603

1,0-2,0

0,978

0,809

0,25-0,5

0,425

0,416

0,5-1,0

1,354

1,405

0,056

0,075

>0
збільшення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства станом на 31.12.2018 року дорівнює 0,603 це свідчить про те, що у підприємства не достатньо власних ресурсів для погашення його
поточних зобов’язань.
Коефіцієнт загальної ліквідності станом на 31.12.2018 року дорівнює - 0,809, а це свідчить
про те, що у підприємства не достатньо власних ресурсів для погашення поточних зобов’язань.
Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії ) підприємства станом на
31.12.2018 року у межах орієнтованого позитивного значення та дорівнює - 0,416.
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом дорівнює 1,405, тобто
співвідношення залучених та власних засобів. Цей показник характеризує, що залежність
власного капіталу від залучених засобів існує.
Коефіцієнт рентабельності активів, дорівнює -0,075, показує розмір чистого прибутку на
одну гривню активів та характеризує, що підприємство ефективно використовувала у звітному
періоді свої активи.
Події після звітної дати
Станом на дату затвердження керівництвом річної фінансової звітності правочини, що
мають суттєвий вплив на діяльність підприємства не здійснювались.
І

Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму.
Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ “ЮВМ - аудит”.
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р.,
рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р., рішення Аудиторської Палати
України № 224/3 від 23.12.2010р. та рішення Аудиторської Палати України № 317/4 від
26.11.2015р.
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Інші елементи
Основні відомості про аудиторську Фірму .
Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ “ЮВМ - аудит” .
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р.,
рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р., рішення Аудиторської Палати
України № 224/3 від 23.12.2010р. та рішення Аудиторської Палати України № 317/4 від
26.11.2015р.
Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 22.12.2011
№ 244/5 “Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості,
створених
аудиторськими фірмами та аудиторами” - пройшли зовнішню перевірку системи контролю
якості аудиторських послуг.
Реквізити ТОВ “Ю ВМ -ауд и т ” : фактична адреса 02140, м. Київ, вул. Бажана 34/24.
(юридична) 07400, м. Бровари, вул. Черняхівського 23-6 к.171, код ЄДРПОУ 20587317.
р/р № 26004271769 в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", МФО 380805.
Директор аудиторської фірми -К узуб Михайло Віталійович. Сертифікат аудитора серії А №
004416 рішення Аудиторської Палати України № 96 від 30.11.2000р., №140 від 29.10.2004р.,
№207/2 від 29.10.2009р. та № 300/2 від 25 вересня 2014р.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Перевірку річної фінансової звітності Державного підприємства "ВІННИЦЬКИЙ
НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ " у складі Балансу
(Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018р., Звіту про фінансові результати (звіту про
сукупний дохід) за 2018 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік,
Звіту про власний капітал за 2018 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік.
проведено згідно з Договором про проведення аудиту фінансової звітності ДОГОВІР №7-03 від
28.02.2019р.
Період, яким охоплено проведення аудиту -01.01.2018р. - 3 1.12.2018р.
Дата початку перевірки - 28.03.2019р.
Дата закінчення перевірки - 23.04.2019р.
/
Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудйтора) - 23.04.2019р.
Місце проведення аудиту: м. ВІННИЦЯ, ву.
тт

. . . .

Директор аудиторської ф ір \д а /
ТОВ “ Ю В М - а у д и т “ £ ' Г

» ТЛ *
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Ц

Кузуб М.В.
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