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І. Думка із застереженням

1. Вступний параграф

Нами, аудиторами Приватного акціонерного товариства «Аудиторська фірма 
«Аналітик» (надалі Аудиторська фірма), проведено аудиторську перевірку щодо 
достовірності, повноти та відповідності встановлених законодавством вимог до 
формування фінансової звітності, що додається, та включає загальну інформацію про 
Державне підприємство «Житомирський науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою» (надалі Підприємство) у складі: Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
станом на 31.12.2018 року, Звіту про фінансові результати за 2018 рік, Звіту про рух 
грошових коштів за 2018 рік, Звіту про зміни у власному капіталі за 2018 рік та приміток 
до фінансової звітності за даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018 року, 
складених згідно з принципами бухгалтерського обліку, які є загальноприйнятими в 
юрисдикції України відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку.

mailto:af.analitik.ua@gmail.com


Аудит проведено відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - MCA), зокрема до 
MCA 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», MCA 705 
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», MCA 706 «Пояснювальні параграфи 
та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Аудиторська перевірка проводилась в термін з 01.04.2019 по 30.04.2019 року.

2. О сновні в ідом ості про П ідприєм ство

Реєстраційні дані:
Державне підприємство «Житомирський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» створене згідно наказу Держкомзему від 16.06.2003р. № 166-а «Про 
передачу до сфери управління Держкомзему Інституту землеустрою та його філіалів».

Статут Підприємства у новій редакції затверджений наказом Держгеокадастру від 
21.02.2019 року № 60. Дата та номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань: від 28.10.2005р. № 1 305 120 0000 002518, 
дата державної реєстрації: 17.06.1994р.

Підприємство згідно свого Статуту віднесене до сфери управління Державного 
комітету України із земельних ресурсів (правонаступник - Державна служба України з 
питань геодезії, картографії та кадастру).

Скорочена назва: ДП «Житомирський інститут землеустрою»
Місцезнаходження (фактична і юридична адреса):
10002, м. Житомир, вул. Довженка 45.
Код ЄДРПОУ -  00698236.
Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань встановлено такі види діяльності Підприємства 
за КВЕД:

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 
технічного консультування в цих сферах (основний);

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна;

Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і 
технічних наук.

Директор -  Вержанський Ігор Адамович,
Головний бухгалтер -  Ганько Олена Федорівна.

3. О сновні відом ості про А удиторську ф ірм у

Поєна назва Приватне акціонерне товариство 
«Аудиторська фірма «Аналітик»

Код ЄДРПОУ 14274505
Місцезнаходження Юр. адр. : 01042, м. Київ, вул.. Чигоріна 57-А 

Факт, адр.: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44
Номер та дата видачі Свідоцтва про 

внесення в Реєстр аудиторській фірм 
та аудиторів, які надають аудиторські

Свідоцтво № 0030 від 26.01.2001 р., чинне до 
29.10.2020 р.



послуги
Відомості про проходження 

зовнішньої перевірки контролю якості 
аудиторських послуг

Свідоцтво про відповідність системи 
контролю якості № 0514, видане рішення 
АПУ від 24.12.2014р., дійсне до 3 1.12.2019р.

Керівник Головач Володимир Володимирович
Контактний телефон (044)2780588

Перевірку проведено незалежними аудиторами Головачем Володимиром 
Володимировичем (сертифікат аудитора № 007164 від 29.05.2014р.), Туманян Анною 
Оганесівною (сертифікат аудитора № 007768 від 31.05.2018р.).

Місце проведення аудиту: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44.
Аудит проведено на підставі договору від 01.04.2019 року.
Масштаб перевірки-, з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

На думку аудиторів, за винятком можливого впливу питань, викладених у розділі 
«Основа для думки із застереженням», фінансова звітність Державного підприємства 
«Житомирський науково-дослідний га проектний інститут землеустрою» станом на 
31 грудня 2018 р., що додається, в суттєвих аспектах відповідає вимогам Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинному законодавству України.

II. Основа для думки із застереженням

Аудитор не спостерігав за інвентаризацією активів та зобов’язань станом на 
31.10.2018 р., оскільки ця дата передувала укладенню договору про проведення аудиту.

Аудитором були виявлені розбіжності щодо регістрів бухгалтерського обліку 
(рахунки 361, 641 та інші), які пояснюються технічними помилками в роботі програмного 
забезпечення. Керівний персонал Підприємства запевнив, що до облікових регістрів 
будуть внесені відповідні зміни. Керуючись 560 «Подальші події» оновлені облікові 
регістри будуть додатково перевірені аудитором. В залежності від результату даної 
перевірки думка аудитора може бути змінена.

Аудит проводився у відповідності до норм Закону України «Про аудиторську 
діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 року, прийнятих в якості національних 
стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 року № 361.

Відповідальність аудитора викладена у підрозділі 2 «Відповідальність аудитора за 
аудит фінансової звітності» Розділу III «Відповідальність»

Аудиторською фірмою виконуються етичні вимоги, викладені у Кодексі етики 
професійних бухгалтерів, виданого Радою з Міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів. Зокрема, Аудиторська фірма та її ключовий партнер є незалежними від 
Підприємства відповідно до зазначених етичних вимог. Аудиторською фірмою не 
надавалися послуги Підприємству, заборонені законодавством.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для висловлення нашої думки із застереженням.

З



III. Відповідальність

1. В ідповідальність  керівництва за ф інансову звітність
Керівництво Підприємства розуміє і визнає свою відповідальність за:
• складання фінансової звітності відповідно до Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, вибору та застосування відповідної облікової 
політики, подання облікових оцінок;

• внутрішній контроль, який за визначенням керівництва Підприємства є 
необхідним для надання можливості складати фінансову звітність, що не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки;

• виконання оцінки здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі, доречність використання припущення про безперервність діяльності 
як основи для бухгалтерського обліку та розкриття питань, що стосуються безперервності 
діяльності у фінансовій звітності відповідно до ПСБО;

• забезпечення доступу аудитора до інформації з метою аудиту, як того вимагає 
М СА210.

Відповідальність Підприємства визначена, зокрема, МСА 210 «Узгодження умов 
завдання з аудиту», погоджена у листі-зобов’язанні від 01.04.2019р. і договорі про 
надання аудиторських послуг від 01.04.2019р.

Ті, що наділені найвищим повноваженнями
Відповідно до п. 10 МСА 260 «Повідомлення інформації тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями» ті, кого наділено найвищими повноваженнями - це особа 
або орган, які відповідають за нагляд за стратегічними напрямами діяльності суб’єкта 
господарювання і несуть відповідальність за підзвітність суб’єкта господарювання, у 
тому числі нагляд за процесом фінансового звітування.

У даному випадку тими, кого наділено найвищими повноваженнями є вищий 
керівний орган Підприємства -  Державна служба України з питань геодезії, картографії 
та кадастру.

2. В ідповідальність  аудитора за аудит ф інансової звітності
Відповідальність Аудиторської фірми визначена Законом України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», МСА 200 «Загальні цілі незалежного 
аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», МСА 250 
«Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА 260 
«Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями», МСА 570 «Безперервність», МСА 700 «Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності» та іншими Міжнародними стандартами аудиту, 
Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення», іншими законодавчими та нормативними 
актами.

Аудиторська фірма несе відповідальність за висловлення думки щодо фінансової 
звітності Підприємства виходячи з оцінки висновків на основі аудиторських доказів, 
отриманих в результаті аудиторської перевірки.



Аудиторська фірма несе відповідальність за отримання аудиторських доказів, що є 
достатніми та прийнятними для використання як основи для висловлення думки із 
застереженням.

Відповідно до вимог МСА 200 загальними цілями незалежного аудитора є 
планування і виконання аудиту для отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова 
звітність Підприємства в цілому не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
та помилки, а також складання звіту аудитора, що містить думку аудитора.

Отримання обґрунтованої впевненості передбачає отримання високого рівня 
впевненості. Проте аудит, проведений відповідно до МСА не є гарантією того, що всі 
суттєві викривлення (якщо такі існують) будуть виявлені. Необхідно враховувати, що 
аудиту властиві обмеження щодо виявлення замаскованих викривлень фінансової 
звітності, навіть за умови виконання всього обсягу аудиторських процедур, про що 
зазначено в Міжнародних стандартах аудиту.

Аудитор використовує професійне судження та дотримується професійного 
скептицизму протягом усього завдання з аудиту, про що зазначено в МСА.

Відповідальність аудитора включає ідентифікацію й оцінку ризиків суттєвого 
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. При цьому ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю.

Аудит включає розробку та виконання аудиторських процедур у відповідь на ризики 
суттєвого викривлення для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у 
фінансових звітах. Дані докази повинні бути достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для думки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
яке враховує оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок 
шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього 
контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у 
фінансових звітах, для розробки аудиторських процедур у відповідності до обставин, а не 
для висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання.

Аудит включає і оцінку облікової політики, прийнятність та обгрунтованість 
облікових оцінок та відповідних розкриттів інформації керівництвом Підприємства, 
загального представлення фінансових звітів.

Аудитор повинен дійти висновку щодо прийнятності застосування керівництвом 
Підприємства припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку. На основі отриманих аудиторських доказів аудит повинен дійти висновку про те, 
чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, яка може викликати значні сумніви 
щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати діяльність на безперервній 
основі. Висновки аудитора грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до самої 
дати звіту аудитора. Проте майбутні обставини або умови можуть змусити Припинити 
свою діяльність на безперервній основі.

Аудитор повідомляє тим, кого наділено найвищими повноваженнями, крім інших 
питань інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та значні аудиторські 
результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які значні недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені аудитором під час аудиту.

При проведенні аудиту аудитором здійснено аналіз господарських операцій



Підприємства, вивчено договірну систему, облікові регістри, систему бухгалтерського 
обліку та звітності, облікову політику Підприємства, установчі та реєстраційні 
документи, внутрішні накази та положення Підприємства.

Інформація, що міститься у цьому аудиторському звіті, базується на даних 
бухгалтерського обліку, звітності та документах Підприємства, що були надані аудиторам 
керівництвом та працівниками Підприємства, які вважаються надійними та достовірними.

Визначення рівня суттєвості при проведенні аудиту
Фінансова звітність може бути викривлено шляхом помилки або шахрайства. 

Викривлення вважаються суттєвими, якщо вони, взяті окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, можуть впливати на економічні рішення користувачів, прийняті 
на основі фінансової звітності.

Рівень суттєвості при проведенні аудиту на рівні фінансової звітності визначено у 
межах 5 % від базового показника. Базовим показником є показник фінансової звітності - 
валюта Балансу Підприємства станом на 3 1.12.2018р.

Аудит фінансової звітності Підприємства за період 01.01.2018р. - 31.12.2018р. 
проведений вибірковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєві показники 
фінансової звітності.

3. Відповідальність аудитора щодо іншої інформації
У відповідності до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншою інформації» 

іншою інформацією вважається звіт про виконання фінансового плану Підприємства за 
2018 рік. Звіт про управління за 2018 рік у відповідності до вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Підприємством не складався.

МСА не встановлюють відповідальність аудитора за отримання впевненості щодо 
іншої фінансової інформації. Проте аудитор повинен розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або інформацією, 
отриманою в ході проведення аудиту.

Аудитором під час аудиторською перевірки не виявлено суттєвих невідповідностей 
між фінансовою звітністю та іншою інформацією, яка розкривається Підприємством, 
зокрема, звіту про виконання фінансового плану.

IV. ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ  

1. Стан бухгалтерського обліку та облікова політика Підприємства
Бухгалтерський облік ведеться Підприємством відповідно до вимог Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996 - XIV 
(далі - Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств 
державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють 
та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України 19.12.2006 № 1213, Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 р. № 1541, та 
інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.



Облікова політика Підприємства встановлена Наказом Підприємства від 01.10.2018 
№ 8-од «Про облікову політику Державного підприємства «Житомирський науково- 
дослідний та проектний інститут землеустрою».

На Підприємстві діє журнально-ордерна автоматизована система ведення 
бухгалтерського обліку та складання звітності. Розгляд та затвердження документів і 
звітів керівником здійснюється своєчасно та належним чином. Працівники обліку на 
належному рівні виконують покладені на них обов'язки по достовірності і своєчасності 
оформлення, обробки і передачі документів.

Первинні документи ведуться Підприємством в належному стані.
Бухгалтерський облік у 2018 році здійснювався із застосуванням програмного 

забезпечення «1С: Бухгалтерія». Програмне забезпечення для ведення бухгалтерського 
обліку є прийнятним.

Контроль за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності 
здійснюється відповідно до встановлених вимог.

Організація і методика ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності Підприємства не суперечать Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку 
та іншим нормативним документам.

В обліковій політиці відображені всі основні питання організації бухгалтерського 
обліку Підприємства.

2.Розкриття інформації за видами активів 

Необоротні активи
Станом на 31.12.2018 року у Підприємства обліковуються нематеріальні активи 

первісною вартістю 335 тис. гри., залишковою вартістю 317 тис. грн.
Облік основних засобів Підприємства ведеться відповідно до Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. № 92 (далі - П(с)БО 7), та наказів 
Підприємства про облікову політику.

Майно Підприємства перебуває у державній власності та закріплюється за ним на 
праві господарського відання.

За даними фінансової звітності Підприємства станом на 31.12.2018 року на балансі 
обліковувалися основні засоби по залишковій вартості на суму 514 тис. грн., за первісною 
вартістю 3030 тис. грн., сума зносу -  2516 тис. грн.

Аудитором перевірено правильність нарахування амортизації основних засобів та 
нематеріальних активів та обґрунтованість встановлених строків їх корисного 
використання. За результатами перевірки порушень не встановлено.

Інвентаризація основних засобів проведена станом на 01 грудня 2018 року 
відповідно до Наказу Підприємства № 16-од від 04.12.2018 року. Аудитор не спостерігав 
за даною інвентаризацією, оскільки її дата передувала укладенню договору про 
проведення аудиту. За результатами проведеної інвентаризації суттєвих надлишків та 
недостач не виявлено.

Інших необоротних активів станом на 31.12.2018 року не обліковується.
На підставі проведеного тестування та зібраних доказів щодо обґрунтованості 

наведених сум аудитором встановлено, що показники первісної та залишкової вартості 
необоротних активів, в межах суттєвості, зазначені у звітності Підприємства, оцінені і 
класифіковані згідно національних ГІ(с)БО і не суперечать обліковій політиці 
Підприємства.



Оборотні активи
У складі оборотних активів на балансі Підприємства на 31.12.2018р. обліковуються:
- запаси -  13 тис. грп., у тому числі виробничі запаси -  13 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги -  528 тис. грн.;
- гроші та еквіваленти -  408 тис. грн.;
- інші оборотні активи -  492 тис. грн.

Серед дебіторської заборгованість обліковується прострочена заборгованість ДП 
«Центр ДЗК» в сумі 21,4 тис. грн., щодо якої ведеться претензійна робота.

На підставі проведеного тестування та зібраних доказів щодо обґрунтованості 
наведених сум аудитором встановлено, що показники первісної та залишкової вартості 
активів, зазначені у звітності Підприємства, в межах суттєвості оцінені і класифіковані 
згідно національних П(с)БО і не суперечать обліковій політиці Підприємства.

3. Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Підприємства в 

усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 
31.01.2000 року № 20.

Довгострокові зобов’язання у Підприємства відсутні.
До складу поточних зобов’язань і забезпечень Підприємства належать:
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -  227 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом -  249 тис. гри.;
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування -  6 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці -  99 тис. грн.;
Інші поточні зобов’язання -  ЗО тис. грн.
До складу поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 

включено суму податку з додану вартість за грудень 2018 року в сумі 189 тис. грн., суму 
податку з доходів фізичних осіб в сумі 60 тис. грн.

Ми вважаємо, що оцінка зобов’язань достовірно визначена. При цьому існує 
ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому, внаслідок їх погашення. 
Інформація за видами зобов’язань достатньо розкрита у відповідних статтях фінансової 
звітності.

4. Статутний капітал
Статутний капітал, затверджений власником, зазначений в фінансовій звітності 

Підприємства і становить 489 тис. грн., що відповідає установчим документам.

5. Власний капітал та вартість чистих активів
Станом на 31.12.2018 року власний капітал Підприємства складає 1661 тис. грн.
До складу власного капіталу входить додатковий капітал у розмірі 345 тис. грн., 

який утворений за рахунок залишкової вартості активів, закріплених на балансі 
Підприємства.

Резервний капітал Підприємством не створений.
Нерозподілений прибуток на 31.12.2018р. становить 827 тис. грн.
Інформація щодо власного капіталу достовірно та в повній мірі відповідає даним 

бухгалтерського обліку Підприємства.



6. Розкриття інформації щодо чистого прибутку, повноти та достовірності 
відображених фінансових результатів діяльності Підприємства

Бухгалтерський облік доходів та витрат Підприємства обумовлюється правовим 
статусом самого Підприємства. Підприємство згідно свого Статуту є державним 
підприємством, підпорядковується Державній службі України з питань геодезії, 
картографії та кадастру, Державному підприємстві «Головний науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою», виконує роботи надає адміністративні послуги 
відповідно до положень Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій»

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Підприємства здійснюється на 
підставі первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, 
розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 
Закону № 996 та іншими нормативними актами.

За 2018 рік підприємство отримало:
- чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) -  5928 тис. грн.;
- собівартість реалізованої продукції -  3683 тис. грн.;
- адміністративні витрати -  1993 тис. грн.;
- інші операційні витрати -  132 тис. грн.
Основну частину доходу Підприємства становлять землевпорядні, землеоціночні 

роботи, розробка документації із землеустрою, топографо-геодезичні та картографічні 
роботи, та інші роботи, перелік яких міститься у Статуті Підприємства, в установленому 
порядку.

Щодо питань виконання робіт і надання послуг Підприємство підзвітне та 
підконтрольне Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Протягом звітного періоду Підприємство не отримувало цільового фінансування з 
державного та місцевого бюджету.

Основну частину витрат складають витрати на оплату заробітної плати та 
відрахування на соціальні заходи (70%).

Фінансовим результатом Підприємства за 2018 рік є прибуток в сумі 120 тис. грн. та 
чистий прибуток у сумі 98 тис. грн.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011р. № 138 75% 
чистого прибутку Підприємства відраховано до державного бюджету.

Облік витрат та доходів в цілому не суперечить вимогам П(с)БО 16 «Витрати» та 
П(с)БО 15 «Дохід».

7. Інша допоміжна інформація.

Аудитором не виявлено суттєвих розбіжностей між фінансовою 
звітністю, що підлягала аудиту, та податковою звітністю.

Відомості щодо проведення перевірок Підприємства, які вплинули на фінансову 
звітність за 2018 рік, відсутні. У разі, якщо Держаудитслужбою буде проводитися 
перевірка Підприємства за 2018 рік, то аудитор готовий взяти участь у цій перевірці, і, за 
потреби, висловити думку відповідно до МСА 560 «Подальші події».



8. Оцінка припущення керівництва щодо здатності Підприємства 
продовжувати діяльність на безперервній основі

Аудитором відповідно до МСА 570 «Безперервність» здійснено оцінювання 
припущення управлінського персоналу здатності Підприємства продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі. Така оцінка охоплює 12 місяців від дати балансу.

Аудитором при оцінюванні оцінки управлінського персоналу щодо безперервності 
взято до уваги плани управлінського персоналу щодо майбутній дій.

В якості ризику зменшення доходів Підприємства керівництво зазначає, що 
розвиток Підприємства стримується відсутністю держзамовлень, замовлень великих 
комерційних підприємств і організацій, невизначеністю та відсутністю бюджетного 
фінансування, особливо на виконання науково-дослідних робіт. Також фінансовий стан 
Підприємства значним чином залежить від подальшого ходу земельної реформи, 
розвитку ринку землі, приватизаційних та інвестиційних процесів, фінансових 
можливостей громадян і інших споживачів.

Разом з тим, Підприємство відноситься до державної власності, і його діяльність 
прямо залежить від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 
та інших державних органів. Виникнення можливих ризиків в майбутньому, які вплинуть 
на фінансовий стан Підприємства, може бути компенсоване за рахунок бюджету.

На підставі зазначеного аудитором зроблено висновок про відсутність суттєвої 
невизначеності щодо подій або умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність 
Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Аудитор вважає прийнятним використання управлінським персоналом припущення 
про безперервність діяльності.
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