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Думка
Ми провели аудит фшансовоТ зв1тност1 ДЕРЖАВНОГО ШДПРИеМСТВА "1ВАНО-

ФРАНКЮСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСШДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ШСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
(надал1 Шдприемство), що складаеться з Балансу на 31 грудня 2019р. та Зв1ту про фшансов!
результата за2019рк.'-.:•••

На нашу думку фшансова звНнгсть, що додаеться, складена в ус1х суттевих аспектах
воповщно до Нащональних Положень (стандар^е) бухгалтерського обл1ку (дал1 - П(С)БО).

Основа для думки
Ми провели аудит вщповщно до М1жнародних стандарт1в аудиту (дал1 - МСА). Нашу

мдповиальн1сть зпдно з цими стандартами викладено в роздш В1дпов1дальшсть аудитора за
аг> лиг ф1нансовоУ зв1тност1 нашого зв1ту. Ми е незалежними по В1дношенню до Пщприемства

^тдно з Кодексом етики профес1йних бухгалтер^в Ради з М1жнародних стандар^в етики для
б>-хга.ттер1в (дал! - Кодекс етики) та етичними вимогами, застосовними в УкраТн1 до нашого

а> литу ф1нансовоТ звггност1, а також виконали 1НШ1 обов'язки з етики вщповщно до цих вимог та

Кодексу етики. Ми вважаемо, що отриман1 нами аудиторсью докази е достатн1ми 1 прийнятними

хм використання Тх як основи для нашо!" думки.
•.'••••
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ТОВ "'ЮВМ-аудит", л!цего!я па аудиторську' д^яльшсть №24^8.
рпаення АП Укроти № 98 в/'д 26.01.2001р., М/58 вгд 26.01.2006р. та № 224/3 в^д 23.12.2010р.

Вщповщальш особи:

В.о. Директора - Осипчук Тетяна 1вашвна.

Головний бухгалтер - Буд1вська Алла Миколатна
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ТОВ "ЮВМ -аудит",  Л1цеш1я па аудиторськ-у д^яльш'сть К2488.
^шенняЛЛУкрашиМ 98 ею 26.01.2001р., Ш58 вгд26.01.2006р. та.Че 224/3 <н<) 23.12.2010р.

Стттева нееизначенгсть, що стосуеться вартоспй основных засоб^в
А^дитор не згодний з управлшським персоналом стосовно прийнятносп розкритнв, а саме: у

Озаасовш звгтносп вщсутнг розкриття, необхщш ддя забезпечення достовгрного подання,
Фшансова звтисгь не мгстить даних про результати переоцшки (визначення

хтнвоТ вартосп) основних засобгв на початок звггаого перюду (01.01.2019р.) та на звгтну
ту |31.12.2019р.), оскшыси переоцшка (визначення справедливо? вартосп) основних засобгв

:^тжавного гадприемствА "юано-франювський науково-дослщний та проектний
1г^СШТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" здшснюеться зпдно розпорядження Держгеокадастру, до сфери
угсаедйпя якого належить Шдприемство.

Зпдно до вимог п. 16 ПСБО 7 Основш засоби Шдприемство може переоцшювати об'ект
ссасвних засоб'в, якщо залишкова варпсть цього об'екта суттево вгдргзняеться вгд його
с^с^эеллнвоГ вартосп на дату балансу. Вгдповгдно з даними Балансу на 31 грудня 2019р.
зксакна варпсть основних засоб1в на 31.12.2019року становить 2238,9тис.грн., зное складае
1г^"^.+гасгря. Стутнь зносу основних засоб1в становить 75,9%. Аудитори здШснили аналгз
осаовннх засоб^в та встановили, що в склад1 основних засоб1в обл1ковуються повн1стю
жостюоваш основш засоби. Ршення кер1вника, щодо дооц1нки основних засоб1в до
сгг^эепивоТ вартосп в 2019 рощ не приймалось.
У Фшансовш зв1тносп на зазначен1 ЗВ1ТН1 дати необоротш активи вщображен1 за юторичною

^агпстю за вирахуванням накопиченого зносу. Аудитори не отримали достатньо? впевненосп
исдо'ошнки основних засобгв через незалучення Шдприемством незалежного ощнювача, шип
^>лкторсыа процедури не були ефективними. Ми не мали змоги визначити коригування, яю
аеобх^зно було б зробити у раз^ якщо б Шдприемство провело доощнку основних засобгв на звгтну
д^ту та вплив на фшансову звгтшеть.

На Шдприемствг пгдтвердження дебгторськог заборгованосп проведене не в повному обсязг.
Сут*а дебгторськог' заборгованють за послуги станом на 31.12.2019року становить 1185,1тис.грн. \
в валкгп балансу складае 39,1%. Аудитор не мав змоги отримати достапп \ належш аудиторськг
^^азя щодо дебгторськог заборгованосн, оекгльки пщ час проведения аудиту ми не отримали вгд
осэемих контрагенпв пгдтвердження сум дебгторськог заборгованосп.

Жлмочои питания аудиту
Ключовг питания аудиту - це питания, що, на наше професшне судженггя, були значущими

^гд час нашого аудиту фшансовог звгтностг за поточний перюд.
Крш пигань, викладених у роздглг Суттева невизначенгсть, що стосуеться безперервносн

дд-гьносп ми визначили, що немае гнших ключових питань аудиту, гнформащю щодо яких елгд
шжгя в нашому звт.

Шаошшдалътстъ управлшського персоналу та тих, кого  надтено найвищими

яовяоааженнями, за фтансову звмтшеть'
Угщзавлгнський  персонал  несе  вгдповщальшеть за складання  фшансово? звгтносн

до П(С)БО та за таку систему внутргшнього контролю, яку управлшський персонал
оотргбною для того, щоб забезпечити сгсладання фгнансово? звгтносн, що не мгетить
викривлень внаелгдок шахрайства або помилки.

^е схладанш фгнансово? звгтносп управлшський персонал несе вщповгдальнгсть за оцгнку
Шдтфиемства продовжувати свою дгяльнють на безперервнгй основг, розкриваючи, де

ж застосовано, питания, що стосуються безперервносп даяльносн, та використовуючи

тоигутвеннв про безперервнгсть дгяльносп як основи для бухгалтерського облгку, кр1м випадюв,
вел*: ^кржгеокадастр заплануе лгквгдувати Шдприемство чи припинити його дгяльнгсть.

П. кого надглено найвищими повноваженнями, несуть вгдповгдальнгсть за нагляд за

фгнансового звгтування Шдприемства.
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г* вэточного перюду, тобто Т1, яю е ключовими питаниями аудиту. Ми описуемо щ

своему звт аудитора кр1м випадюв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
жГлл:ея> п^йт1чне розкриття такого питания, або якщо за вкрай виняткових обставин ми

•юв^аовх шо таке питания не слщ виев^лювати в нашому звт, осюльки негативш наслщки

таегт зисагтзеаня можуть оч1кувано переважати його кориснють для 1нтерес1в громадськостк

^'-мку. Напп висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого зв1ту

^*згг^са. Вттм майбугн1 под11 або умови можуть примусити Пщприемство припинити свою
дялыаетъ на безперервшй основ1;,

- ошяюемо загальну структуру та змют ф1нансовоУ зв1тносп включно з розкриттями
нохчоса. а тагах те, чи показуе фшансова звггнють операщУ та под11, що покладеш в основу УУ

так, щоб досягти достов!рного вщображення.
шжёюмляемо тим, кого надшено найвищими повноваженнями, 1нформац1ю про

тит..зж:вав^ обсяг 1 час проведения аудиту та суттев! аудиторсью результати, включаючи будь-
вс гу—^^х яедолки заход^в внутр1шнього контролю, виявлеш нами пщ час аудиту.

V т^гах надаемо тим, кого над1лено найвищими повноваженнями, твердження, що ми

МЛПОВ1ДН1 етичю вимоги щодо незалежност1, та повщомляемо Ум про вс1 стосунки й
яп могли б обгрунтовано вважитись такими, що впливають на нашу незалежнють, а

ас застосовано, щодо вщповщних застережних заход1в.
3 ж^елку вс1х питань, 1нформац1Я щодо яких надавалась тим, кого над1лено найвищими

ми визначили Т1, що були найбшьш значущими шд час аудиту фшансовоУ

штдшпора за аудит фтансово^ звшност1
отрицания обгрунтованоУ впевненосп, що фшансова зв1тнють у щлому не

лення внаслщок шахрайства або помилки, та випуск зв1ту аудитора, що
грунтована впевнешсть е високим р1внем впевненосп, проте не гарантуе,

ас яузнгт. зскжлений виповщно до МСА, завжди виявить сутгеве викривлення, коли воно юнуе.

г^в^влЕ^ая мсхутъ бута результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими,
яонг л^^о або в сукупносп, як обгрунтовано очжуеться, вони можуть впливати на економ1чн1
лшвяа Е*еастувапв, шо приймаються на основ1 щеУ фшансовоУ зв1тность

Вшавуточн аудит вщповщно до МСА, ми використовуемо професшне судження та
й скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

*1гтм того, ми:

-^ептфссуемо та ощнюемо ризики суттевого викривлення фшансовоУ звтюсп внаслщок
помилки, розробляемо й виконуемо аудиторсью процедури у вщповщь на щ

•татж. а та^^х отримуемо аудиторсью докази, що е достатшми та прийнятними для
и як основи для нашоУ думки. Ризик не виявлення суттевого викривлення

шахрайства е вищим, шж для викривлення внаслщок помилки, осюльки шахрайство
ючати змову, пщробку, навмисш пропуски, неправильн! твердження або нехтування

•н>трцпнього контролю;
-отрим>смо розум1ння заход1в внутр1шнього контролю, що стосуються аудиту, для

эгзспссн аудиторських процедур, яю б В1дпов1дали обставинам, а не для висловлення думки
ефективносп системи внутршнього контролю;
-ошяюемо прийнятн1сть застосованих обл1кових пол1тик та обгрунтован1сть обл1кових

I 1ЛЛОВ1ДНИХ роз!фитпв 1нформащУ, зроблених управл1нським персоналом;

-зэхолимо висновку щодо прийнятносп використання управл1нським персоналом
про безперервн1сть Д1яльност1 як основи для бухгалтер^кого обл1ку та, на основ1

а> диторських доказ1в, робимо висновок, чи юнуе суттева невизначенють щодо ПОД1Й
лбе умоа. яп поставили б пщ значний сумшв можлив1сть Пщприемства продовжити безперервну

Якщо ми доходимо висновку щодо юнування такоУ суттевоУ невизначеност1, ми

щжвернути увагу в своему звт аудитора до В1дпов1дних розкритив 1нформацГУ у
звптюсп або, якщо таю розкриття 1нформащУ е неналежними, модиф1кувати свою



в^влжттъся з максимальною швидкёстю (незалежно вёд того, чи вЁдбулася помилка при

по незаконним господарським операцЁям, полягае вона в неможливостЁ провести
по законних операцЁй), що цёлёснёсть зареестрованих даних з ведения фЁнансовоУ

забезпечена комп'ютерними файлами Ё що доступ до активЁв Ё пов'язаних з ними
обмежений. Це означае, що процедури внутрЁшнього контролю дають впевненЁсть у

до жж контролю, якё полягають у забезпеченнЁ повноти, точностё, законностЁ операцЁй, в
о^йлЁх ё активЁв, були досягнул Ё що системою бухгалтерського облЁку тдприемства

I • _аг-1>^я зчЁйна та перевЁрена фЁнансова ЁнформацЁя.

внутрЁшнього  контролю  пЁдприемства  передбачае вёдповёдний розподЁл
органЁзащя дозволяе шдприемству зменшити ймовЁрнЁсть виникнення помилок,

зловживань з активами, виключити ёншё види навмисного викривлення
заообЁгання шахрайства у фЁнансових документах.

^формацЁТ за видами активЁв

...,•.....-••••• •• ••..-••:•

активи

^ематерЁальних  активЁв  шдприемством  ведеться  вёдповёдно  до  Положения
бухгалтерського  облЁку  8  „НематерЁальнЁ  активи",  затвердженого  наказом

с-ч^зщ вёзаасЁв УкраУнЁ вёд 18 жовтня 1999 року № 242 та зареестрованого в МЁнЁстерствЁ
г^1лГ ^ саё^ 02 листопада 1999 року за № 750/4043 ёз змЁнами Ё доповненнями, внесеними

V^^Ёст^'с^ва фЁнансЁв УкраУни. ТермЁн використання  нематерЁальних активЁв
ж> кожному об'екту окремо в момент його зарахування на баланс Ё нарахування

-жзааЁГ) здЁйснюетъся прямолЁнЁйним методом, вёдповёдно до облЁковоУ полётики
^ ЛчюртизацЁйнЁ вЁдрахування державним шдприемством провадиться до досягнення
жвгтЁстю нематерЁального активу нульового значения.

активи станом на 31.12.2019 року облЁковуються в розмЁрЁ 134,8 тис. грн. (по
^^т-ш ^нг^^стё)—земельна дЁлянка, лЁцензЁУ та право на користування майном.
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ТОВ "ЮВМ -аудит",  лще^^я на аудиторську Д1яльш'сгь ^N^2488,

.. —:•^..•^ АЛ Укроти2^ 98 в!о 26.01.200.1р.-, М158 в!д 26.01.2006р. та№> 224/2 вШ 22.12.2010р. '

та ефективнЁсть внутрЁшнього контролю
внутрЁшнього контролю в ПЁдприемствЁ провадиться для того, щоб бути

в законносп здЁйснюваних господарських операцЁй, в тому, що ЁнформацЁя по них
повюстю ё точно, що всё помилки в процесЁ ведения справ та реестращУ даних по

е _за^  зипэдлвоеп з Планом рахункЁв бухгалтерського облЁку. ОблЁк шдприемства ведеться ёз
ерськоУ программ 1-С „ПЁдприемство" версЁя 8.
облЁк ведеться шдприемством зпдно до вимог Закону УкраУни „Про

к та фЁнансову звётнёсть в УкраУш" вёд 16.07.1999 року № 996-Х1У,
нь (стандартЁв) бухгалтерського облЁку та Ёнших нормативних документЁв з

с -аиь лгпе^ашГ бухгалгерського облЁку.

П. Висммлення думки щодо актив^в та зобов^язань Шдприемства
О'наас^ва заггюсть тдприемства за 2019 рЁк складена по формах, встановлених

•^ш^альжсо положения (стандарту) бухгалтерського облЁку 1 „ЗагальнЁ вимоги до фЁнансовоУ
- Т тс:^шга фснансова звётнёсть" затвердженими наказом МЁнЁстерства фЁнансЁв УкраУни вёд

." 1_1'.М1 ^ж> Лв 39 ё зареестрованим у МЁнЁстерствЁ юстицЁУ УкраУни 15 березня 2000 року за №
~   ^ 41 з ^сйжмм ё доповненнями.

система тдприемства (Наказ Про облЁкову полЁтику № 1 вёд 05.01.2015 року та
11.03.2019року). ВикористанЁ на ПЁдприемствЁ принципи бухгалтерського облЁку
концептуальнЁй  основе  фЁнансовоУ  звётностё  передбаченЁй  Нащональними

бухгалтерського облЁку.

облЁк господарських операцЁй здЁйснюеться методом подвёйного запису в



заборговашеть•

дебгторськоУ заборгованоеп вщпов1дае вимогам П(С)БО № 10 "Дебггорська
4Г-~ ТЖ ^>ИЙНЯТ1Й обЛ1КОВ1Й ПОЛ1ТИЩ.

< згдс:т шформац1У про дебггорську заборгован1сть в обл1ку та зв^носп в щлому
•̂  г н^овленим вимогам. Дебггорська заборговашеть визначаеться активом, якщо юнуе

^с—• : з^гжання Шдприемством майбутн1х економ1чних вигод 1 сума такоУ заборгованост1
д-:^зо ошнена 1 складае 1185,1тис.грн.

•.••••.••...      • .   •  •   ;. .   •:. •• .• • •  б

ТОВ "*ЮВМ -аудит",  лщешпя иа аудиторську ,'цяльшсть №2488,
и.М> 98 в^о 26.01.2001р., №158 в(д 26.01.2006р. та№224/3 вк) 23.12.2010р.

аудиторська перев1рка, облж запас1в на П1дприемств1 зд1йснювався в
о&эеному П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом року на Пщприемств1 для оц1нки

— зигасав висористовували метод соб1вартост1 перших за часом надходження запас1в, який
.-.эт^ кзмнним протягом перев1реного пер1оду (середньозваженоУ соб1вартост1).
-"' *' аи ^>^Ы1 нараховувалася в першому м1сящ Ух використання в розм1р1 100% Ух вартосп.

(обл1кова) вартзеть запас1в -34,8тис.грн. Списания матер1ал1в проводиться на
ас—и зк списания, яю пщписаш уповноваженими особами Шдприемства та затверджеш в

порядку. Активи, що використовуються б1льше 1 року або нормального
>   якщо В1Н б1льше року, визначаються МШП та облжовуються на

рахута^ №22 МШП.
що вибутгя матер1ал1в та МШП проводилося зпдно з затвердженими

маггер1альних запас1в.   Обсяг розкриття тформацп облгк запасгв на
зяжиювався в порядку, встановленому П(С)БО№ 9 "Запаси".

15,3214,2372,3173,4-.ню аеоборотш матер1альш
_32Л__ЗЦ_ссвовн1 засоби.г дп

33,781,7974,0926,0прилади, 1нвентар

141,0141,0засоби

^^ та обладнання
718,9718,9сооруди

ЗменшенняЗбшьшення
Сальдо

на 31.12.2019
первюна варпеп

Сальдо
на 31.12.2018

пере^ена вар^сть
Назва

засоби
осаовних засоб1в у шдприемств1 ведеться за первюною вартютю 13 дотриманням
ебачносп, переваги сутносп над формою, зпдно Положения (стандарту)

облпсу 7 „Основш засоби", затвердженого наказом Мшютерства фшаншв
е^и л 27 евггня 2000 року № 92 та зареестрованого в Мшютерств! юстищУ УкраУни 18
тан 2> росу за № 288/4509 13 змшами 1 доповненнями, внесеними наказами Мшютерства

Усз^ни.

основних засоб1в, що належать шдприемству, амортизуються з використанням

методу протягом усього терм1ну Ух корисного використання, який розраховуеться
4..лтсвднс ло операщйних розрахунюв кер1вництва п1дприемства щодо даних актив1в.

—л есхя^г терм1ну корисноУ  служби та л!кв1дащйноУ  вартоси необоротних актив1в
^тдаа*г-ь стутпнь експлуатащУ актив1в, технологи' Ух обслуговування, змши у законодавств1,

ооерацшн1 обставини.

г • дь-э*й з вищевказаних фактор1в може вплинути на майбутн1 норми амортизащУ, а також
::>зу та лзевиацшну вартзеть основних засоб1в.

Дан! щодо вартосп основних засоб1в п1дприемства



Каб'шету М1н1стр1в Украши вщ 31 с1чня 2007 року № 69 Про реоргашзащю
^^ гчггтету Укра^ни по земельних ресурсах Державний комггет земельних ресур^в
^ з ^;лх11Шований у Державне агентство земельних ресурщв Украши.
с^^свсво Кабшету М1н1стр1в Украши В1Д 13 лютого 2008 року № 48 Про реоргашзащю
^гт зг^нтства земельних ресурс1в УкраТни Державне агентство земельних ресурс^в було
^*с * ^г^жавний ком1тет Украши 13 земельних ресуршв. Указом Президента УкраТни в1д

• 1'..  I ^юсу № 1085/2010 Про оптим1защю системи центральних орган1в виконавчо'Т
^ .-с ^тжэрено Державне агентство земельних ресурав Украши, реорган1зувавши

^* с^етет Украши 13 земельних ресурс1в.

Кабшету М1н1стр1в Украши вщ 10 вересня 2014 року № 442 Про оптим1защю
орган1в виконавчоТ влади Державне агентство земельних ресурав Украши

у Державну службу Украши з питань геодези, картографй" та кадастру.
••пс с самоспйним суб'ектом господарювання, що засноване на основ1 державно!'

т -^ х^одпгь до сфери управлшня Державно!" служби Украши з питань геодези,
сЛ" т^ ^адастру (надал1 - Держгеокадастр), пщпорядковане та шдзвггне Державному
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ТОВ "ЮВМ -аудит",  Л1це^гз1я на аудитореьку д!яльш'сть №2488,

юформацп про власний каштал
шдприемство 1вано-Франк1вський науково-досл1дний та проектний 1нститут

:* стюрене у 2003 рощ ввдповщно до наказу Держкомзему Украши в1д 16 червня
Про передачу до сфери управлшня Держкомзему 1нституту землеустрою та

ресурсами башав шдприемство у звггному перюд1 не користувалося.
1809,8

19,6
146,2
462.8
613.7
168,5
306,7
92,3

Сальдо
31.12.2019

696,0
16,0
31,0

131.0
176.0
49,0

206,0
87,0

Сальдо
на 31.12.2018

гсп и.""^ча1 зобов'язання

"^-гт:^^. заэезоечення
^ ^гэа^'мъ авансами

.. е^г'^сЕ^в з оплати поаш

з. х^,г-^з2мж з^ страхування

?^^."-"5ша з бюджетом
-г-э^^ч- тксстя. послуги

".гтцчю. засссговашсть за:

.^гг^яд эобов'язання 1
Заэезпечення

заборговашсть
зобов'язань пщприемства проводиться у вщповщносп з  вимогами

с-дедарту)бухгалтерського облжу 11 „Зобов'язання", затвердженого наказом
"•те П'^еэс^ УкраТни № 20 вщ 11.02.2000 року та зареестрованого в Мшютерств1

- сзвш* 11 ^отого 2000 року № 85/4306 13 змшами 1 доповненнями, внесеними наказом
УкраТни.

Наявшсть та стан кредиторськоТ заборгованост!

про зобов'язання

-

сип ^ж^&даютъ 971,2тис.грн. Безгот1вков1 розрахунки здШснюються ГИдприемством з
ст лпочого законодавства. У наявносп маються виписки банку з додатками до

ПОрЯДКу.

^гл ^лхыа заборговашсть — 63,1тис.грн.



Безперервннггь Д1яльносп
заггн було П1дготовлено на основ! припущення про безперервн1сть

При складанш ф^нансовоУ зв1тност1 управл1нський персонал несе

за ошнку здатност1 компанй' продовжувати свою Д1яльн1сть на безперервнш
цього припущення як основи для обл1ку е прийнятним, якщо управлшський

т.^ь^.е л^квщувати ГПдприемство або припинити д1яльшсть, або не мае окр1м цього
1 ^^ьтгрнативи.'

^ не^шня нами аудиту фшансових ЗВ1Т1В ми д1йшли висновку, що використання
^ тегсовалом припущення про безперервнють функщонування як основи для обл1ку
т^тчжщ ф1нансових звгав Пщприемства е доречним. Управл1нський персонал не
а г^—тевоУ невизначеност1, яка могла б поставите гад значний сумшв здатн1сть

^следаповання  безперервно  продовжувати  Д1яльгасть  та,  В1дповщно,  таку
^—  яг розкрито в ф1нансов1Й зв1тност1 ГОдприемства. При проведенн1 аудиту
вт~^>тп ми також не щентиф1кували такоУ суттевоУ невизначеностЕ Тим не менш, га

тегсовал, т аудитор не можуть дати гарант1ю щодо можливосп П1дприемства
з   тг: жж>ъати д1яльн1сть так як майбутга поди' або умови можуть примусити
^: то^^^нкги свою д1яльнють на безперервгай основ1; нами зроблена оцгака
те ль^а. струкгури та зм1сту ф1нансовоУ зв1тност1, а також того, чи показуе фшансова

.̂ р^х та пощТ, що покладега в основу УУ складання, так, щоб досягти достов1рного

8
ТОВ "*ЮВМ -аудит",  ,гиценз1Я па аудиторську д1яльш'сгь .N2488.

- - ^ 1Г. У^Тни^98вш26,01.2001р.,.Ыя:58в1д26.01.2006р. таМ224/5в1д23.12.2010р.

• -^.-^  ШДПРИеМСТВО ,ДВАНО-ФРАНК1ВСЫШЙ НАУКОВО-ДОСЛ1ДНИЙ ТА
.' 1-СПГГУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" за результатами д1яльност1 отримало прибуток  за

тг.:х - 2'т19р1к в сум! 68,9гис.грн., що вщображено в Звт про ф1нансовий результат за

Рэзкр^ття шформаци щодо обл1ку ф1нансових результа^^в
аре проведет перев1рки та при сгавставленга показштав бухгалтерськоУ

дтпвовнх репстр1в та головноУ книги, щодо можливих розб1жностей стосовно
_  в юл перев1рки не встановлено. Аналггичний облж вщповщае даним

-л.о та показниками фшансовоТ звтюсто.

стзвовлено В1дпов1днють визначення ф1нансових результа^е за 2019рж
лс гнсго засонодавства УкраУни.

~ то: пс^^нсов1 результата за2019р1к вщображають Д1Йсний стан ф1нансових
• ~ ^-ь^гс-^ ДЕРЖАВНОГО ШДПРИСМСТВА „1ВАНО-ФРАНК1ВСЫСИЙ НАУКОВО-

~* Г?":ЕхТНИЙ ШСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ".
- .ъ"г т^геафки аудитори встановили, щоза2019рж доходи становили:

^:хт х а^д натання послуг -  9 443,0тис.грн.

нос гсерашйн1 доходи  -   291,1тис.грн.

—¦ з^а^^со пер!оду, яю визначались одночасно з визнанням доходу, в сум^

^;тг^арткть реал1зованих послуг - 7 020,6тис.грн.
ооеращйн1 витрати- 2 629,5тис.грн.

ур
^нтгтал ДЕРЖАВНОГО ГПДПРИеМСТВА „ЮАНО-ФРАНЮВСЬКИЙ НАУКОВО-

Т?*:€аТНИЙ ШСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" повисло сформований та сплачений у
нслазствомтермгаи! становитъ 449,0тис.грн.

оггтал тдприемства станом на 31.12.2019 року складае 114,7тис. грн.
-397.6тис.грн.

гюибупж складае 256,9тис. грн.

•. :_асаё^н вауково-дослщний та проектний гастаггут землеустрою (надаль ДП



та оцшка фшансових показни^в.
Анал13 та економ1чна оцшка платоспроможное^ та ф1нансово1 ст1йкост1 ДЕРЖАВНОГО

"Ц^ТРИСМСТВА „ШАНО-ФРАНКЮСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСШДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ШСТИТУТ
ЗЕЗ.СТЕУСТЮЮ" зд1Йснен1 на основ1 даних ф^нансових звгав, шляхом розрахунюв системи
жвэршаав - коеф1щент1в про лшвщшеть 1 ф1нансову ст1Йюсть та на основ1 перев1рки даних
твегаинного, анал1тичного та синтетичного обл1ку. Для складання дов1дки були надан1: Фшансов!

зктн за 2018р та 2019р., оборотно - сальдов1 в1домост1 по рахунках.

Коефгщент швидкоХ лгквгдностг. Анал1з лквщност1 дозволяе визначити спроможн1сть
щприемства сплачувати своТ поточн1 зобов'язання. Коефщ1ент швидко!" Л1кв1дност1
гбчислюсться Ак вщношення найб1льш л1кв1дних оборотних засоб1в (грошових кош^в та 1'х
эЕВ1валент1в, поточних фшансових швестищй та деб^орськоТ заборгованосп) до поточних
зобов'язань п1дприемства. Вш вщображае плат1жн1 можливост! Пщприемства щодо сплати

эоточних зобов'язань за умовами своечасного проведения розрахунюв, тобто показуе, скшьки

лкв1дних КОШТ1В припадав на 1грн. поточно! заборгованост!, 1 становить 1,40. Що вщповщае

оптимальному значению (0,6-0,8).
Шдприемство зможе виконати сво! зобов'язання перед кредиторами, якщо вони одночасно
зажадають вщ шдприемства повернення борпв ..

Коефгщент загалъног лгквгдностг (погфиття) розраховуеться як вщношення оборотних
актив1в до поточних зобов'язань шдприемства, та показуе достатшеть ресурав шдприемства, яю

можуть бути використан1 для погашения його поточних зобов'язань. Ор1ентовне позитивне
значения показника 1-2. Розрахований коефщ1ент не вищий за оптимальне значения. Так,

значения цього показника за даними балансу пщприемства на кшець перюду становить 1,42.

Це евщчить про те, що п1дприемство за рахунок наявних кошпв, моб1л1зацп борпв на свою
користь та реал1зацн запас^в 1 1нших актив^в в змоз^ одночасно задовольнити поточн1 вимоги

кредитор1в на 100%.

Коефгщент абсолютног лгквгдностг обчислюеться як вщношення грошових коптв та !х
екв1валент1в, поточних ф^нансових 1нвестищй до поточних зобов'язань пщприемства. Вш

показуе, яка частина борпв шдприемства може бути оплачена негайно. Ор1ентовне позитивне

значения пок^зника 0,25-0,5. Значения цього показника за даними балансу о пщприемства на

кшець року становить 0,60.

Коефщгент фтансовог етткостг (автономгг) в 2018р. показуе питому вагу власного
катталу в за|альнш сум1 засоб1в, авансованих у його Д1яльшсть. Значения цього показника на

.;*'.;.-   -      •-      ,:     •9

ТОВ "*ЮВМ -аудит" ,  лщенгДя на аудигорську д1яльн!сть '̂ 2488,
ргшення АЛ УкратиМ 98 в1о 26.01.2001р., М158 вгд 26.01.2006р. таМ> 224/5 в1д 23.12.2010р.

не може передбачати майбутш поди або умови,  яю можуть обумовити

инеэая  шдприемством  його  безперервно!  Д1яльносп.  Вщповщно,  вщсутшсть  в
^гсьгому звт будь-яких згадок про факгори невизначеносп, що стосуються безперервносн
^гсп, не може розглядатися як гараипя здатносп суб'екта продовжувати свою Д1яльшсть

Г^Г8НО.
^р^ того, коеф^щент автономн, який показуе питому вагу власного катталу в загальнш

* зоэб1в, авансованих у його д1яльшсть, становить 0,40. Це св1дчить про те, що Шдприемство
оаее свою д1яльнють за рахунок позичкового катталу бшыпе, шж на 60%.

Поди теля звггноТ датн
Станом на дату затвердження кер1вництвом р1чноТ фшансово! звггносп правочини, що

.э*г^ъ сутгевий вплив на дклыпеть шдприемства не здшенювались.



ТОВ "ЮВМ-аудит".  л!це!гая.ча а> литорсыл д>яльн5сть^62488.
ргменняАЛ УкратиМ98ш26.01.2Гя^р.:^^'^^о26.0:-2(#>6р. та2^2243е^23.112016р.
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г

вку    "17" квггня 2020р.

Кузуб М.В.

а Сахарова, буд. 34

Дат

Директор аудиторськоУ ф1рми
ТОВ"ЮВМ-аудит"

Датазакшчення перев^рки- 17.04.2020р.
М1сце проведения аудиту: м. 1в

1ншг елементи.

Основн! В1ДОМОСТ1 про аудиторську ф1рму.
Повне найменування: Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю ЮВМ - аудит.
Скорочене найменування: ТОВ ЮВМ - аудит.

Свщоцтво про внесения в Реестр аудиторських ф1рм та аудитор1В, яю одноособово надають

аудиторсью послуги № 2488 р^шения Аудиторськог Палата Украши № 98 вщ 26.01.2001р.,
р^шения АудиторськоУ Палати УкраУни № 158 В1Д 26.01.2006р., ршення АудиторськоУ Палати
УкраУни №224/3 вщ 23.12.2010р. та р^шения АудиторськоУ Палати УкраУни № 317/4 вщ
26.11.2015р. .-^  ^

В1ДОМОСТ1 про ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛЬШСТЮ ЮВМ-аудит внесет до
Реестру аудитор1в та суб'екпв аудиторськоУ д1яльност1 у розд1л "СУБ'СКТИ АУДИТОРСБКО1

Д1ЯЛБНОСТ1"
Мюцезнаходження: м. Бровари, вул. Чернях1вського 23-6 к.171.

Основн1 вщомосп про умови договору на проведения аудиту
Перев^рку р1чноУ ф1нансовоУ зв^носп Державного п1дприемства " 1ВАНО-ФРАНК1ВСБКИЙ

НАУКОВО-ДОСЛ1ДНИЙ ТА ПГОЕКТНИЙ 1НСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ " у склад1 Балансу на 31
грудня 2019р. та Зв1ту про фшансов1 результата за 2019р1к. проведено зпдно з Договором про
надання аудиторських послуг ДОГОВ1Р №7-01.

Перюд, яким охоплено проведения аудиту -01.01.2019р. -31.12.2019р.
Дата початку перев1рки - 02.04.2020р.  •         ,   ._

гвеоь року становить 0,64. Це свщчить про те, що пщприемство здшснюе свою Д1яльн1сть за
^еонок позичкового кашталу бшыпе, шж на 36%.
х^фггрент структуры катталу (фтансування)  характеризуе залежнють шдприемства вщ
^л^чених засошв. Розраховаш коефщенти звггного пер^оду нижч1 за оптимальне значения - це

:зцчить про не значну залежнють шдприемства вщ залучених конгпв.
я результатами Д1яльносп шдприемство отримало прибуток за 2018р. в розм1р1 - 33,0тис.грн.

Коефщент фгнансовог стткостг (автономп) в 2019р. показуе питому вагу гласного

шпалу в загальнш сум1 засоб1в, авансованих у його Д1яльшсть. Значения цього показника на
снець року становить 0,40. Це св^дчить про те, що П1дприемство здШснюе свою Д1яльн1сть за
захунок позичкового кашталу на 60%.
За результатами Д1яльносп тдприемство отримало прибуток за 2019р. в розм1р1 - 68,9тис.грн.
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рядка

Форма №

Баланс

III. Необоротш активи, утримуваш для продажу, та групи вибуття
Усього за роздпюм II
1нш1 оборотш акгиви
Витрати майбутшх перюд1В
Грош1 та IX екв1валенти

Поточн1 фшансов1 швестицп

1нша поточна деб^орська заборговашеть
у тому числ1 з податку на прибуток

Деб^орська заборгован1сть за розрахунками з бюджетом
Дебггорська заборговашеть за продукц^ю, товари, роботи, послуги
ПОТОЧН1 6ЮЛОГ1ЧН1 аКГИВИ

у тому числ1 готова продуюдя

Запаси :

II. Оборотш активи
Усього за роздоюм I
1нш1 необоротю активи     ^     ,           ._..

Довгостроков1 ф1нансов11нвестицп
ДоВГОСТрОКОВ1 61ОЛОГ1ЧН1 ЭКТИВИ

зное

первюна вартють

Основн1 засоби :
Незавершен^ каттальш швестицп

накопичена амортизацщ
первюна варлсть

Нематер1альш активи

I. Необоротш активи
1

Актив

31 грудня 2019ЕБаланс на

0342523338

Середня кшыость цшиинп асе
Одиниця вим1ру:  тис гдк. ~ -• ^*и*
Адреса, телеф<я  уд^^ ^^^д^ежг Сш^ш бул. 34, м. ШАНО-ФРАНЮВСЬК, ШАНО-ФРАНЮВСЬКА обл., 76014

71.12
140

2610100000
00689190

2020 | 01 | 01
Коди

•и та геодези, надання послуг техшчного консупьтування   за КВЕД

Дата(р1к,м1сяць,число)
заОДРПОУ
заКОАТУУ
заКОПФГсшдпрвенспо

Територк
Оргашзацшно-праа^г во
Вид економ1чво1

Пщприемство
ДП "1вано-Фрд

I жгтшсть малого шдприемства

Додаток1
до Нац^онального положения (стандарту)
бухгалгерського облнсу 25 "Опрощена фшансова
ЗВПН1СП,"
(пункт 5 роздшу I)



"Ю
звариство з обмеженок

В1ДЛI

(шщали, пр1звище)

(ш^^али, пр^звище)
Буд1вська Алла Миколашна

Осипчук Тетяна 1вашвна

Голов

Кер1в

33,068,92350Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300
7,215,12300Податок на прибуток
40,284,02290Фгаансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
6 032,89 650,12285Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

22701нш1 витрати1 538,92 629,521801нш1 операщйн1 витрати4 493,97 020,62050Соб1варт1сть ре^изовано^ продукцй (товар1В, робгг, послуг)6 073,09734,12280Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
22401Н1Ш ДОХОДИ257,3291,121201нпп операцшга доходи5 815,79 443,02000Чистий дох^^ вш реал1заци продукцп (товар^в, рюб1т, послуг)321

За аналопчний перюд

попереднього року

За зв^ний

перюд

Код

рядка

Стаття
Форма № 2-м   Код за ДКУД1801007

2. Зв!т про фшансов! результата

заРек 2019р.
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146,2
1218,2 |

(      -     1
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На кшець
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1 907,0

696,0
178,0

-

176,0
49,0
7,0

206,0
87,0

-

-

-

1211,0

(       -         )
250,0

398,0
114,0
449,0

3

На початок

звггногароку

1900

1700
1695
1690
1665
1630
1625
1621
1620
1615
1610

1600

1595
1495
1425
1420
1415
1410
1400

2

Код

рядка

Баланс

IV. Зобов'язання, пов'язаш з необоротними активами, утримуваними для
продажу, та трупами вибуття

Усього за роздшом III
1нш1 поточш зобов'язання
Доходи майбутшх перк^^в

розрахунками з оплати пращ
розрахунками 31 страхування

у тому числ1 з податку на прибуток

розрахунками з бюджетом

товари, роботи, послуги
довгостроковими зобов'язаннями

Поточна кредиторська заборговагасть за:
Короткостроков! кредита банюв

III. Поточш зобов'язання

II. Довгостроков1 зобов'язання, цшьове фшансувания та забезпечення

Усього за роздшом I

Неоплачений каттал
Нерозподшений прибуток (непокритий збиток)
Резервний каттал                                     ^    !
Додатковий кагатал
Зареестрований (пайовий) каттал

I. Власний каттал
1

Пасив



I

>0  збшьшення

>0  збшьшення

>0  збшьшення

0,01

0,06

0,03

0,01

0,03

0,01

ф.№2ряд.235О    /
ф.№2 ряд.2280

ф.№2ряд.235О  /
(ф.№1ряд.(1495(3)+1495(4))/2)

ф.№2ряд2000  /
(ф.№1 ряд.(1300(3)+1300(4))/2)

|Ц1бнт рентабельносп
Д1ЯЛЬНОСТ1

)|ц1бнт рентабельност!
^ласного капгталу

МЦ16НТ рентабельносп
ЭКТИВ1В

5. Анал1з рентабельное^ пщприемства

збшьшення3,8272,357
ф.№2ряд.030  /

ф. №1 ряд.(280(3)+280(4))/2
фУент оборотносл

актив1в

4. Анал13 дтово? акгивносл пщприемства

>0 збшьшення

>0,1

<1 зменшення

>0,5

0,42

0,42

1,49

0,40

0,45

0,79

0,57

0,64

ф.№1ряд.( 1195-1695)/
ф.№1 ряд. 1495

ф.№1ряд.( 1195-1695)/
ф.№1 ряд. 1695

ф.№1ряд.(1595+1695+1700)  /
ф№1 ряд. 1495

ф.№1 ряд. 1495 /
ф.№1 рад. 1900

, .

ф^ент маневреносп
власного капгталу

|}щ1ент забезпеченост!
!асними оборотними

засобами

фщ1ент ф|нансування

Коеф^ент
!латоспроможносп

(автоном?|)

г                3. АналЬ платоспроможносп (фшансово? спйкосп) пщприемства

>0 збшьшення

>0 збшьшення

0,6 - 0,8

>1

704,10

0,60

1,40

1,42

550,00

1,02

1,63

1,79

ф.№1 (ряд.1195-.ряд. №95)

ф.№1 ряд.(1160+1165)/ф№1
ряд.1695

ф.Ма1 ряд.(1195-1100-1110)/
ф.№1 ряд.1695

ф.№1 ряд.1195 /           ф№1
ряд. 1695

гий оборотний каштал
(тис. трн.)

ефМент абсолютно?
Л1КВ1ДН0СТ1

Соеф|Ц1ент швидкоТ
л1кв1дност|

!оеф1Ц1Бнт покриття

:                              2. Анал13 Л1КВЩНОСТ1 пщприемства

зменшення0,760,72
ф.№1 ряд.1012 /              ф.№1

ряд. 1011
Ы^ент зносу основних

засоб1в

:                                   1. Анал13 майнового стану пщприемства

норматив2019р^2018 ргкпоказники
Табл. 1

АналЬ показнитв платоспроможност^ та фтансовоЛ стаб^льность до

Аудитор^кого Висновку

ДЕРЖАВНЕтДПРИСМСТВО "1ВАН0-ФРАНК1ВСЬКИЙНАУКОВО-
ДОСЛ1ДШЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ШСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"




