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Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

1. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) ЩОДО
ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ РІЧНИХ

ВСТУП
Нами,
незалежною
аудиторською
фірмою,
товариством
з
обмеженою
відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп» (надалі – Аудитор)
проведена незалежна аудиторська перевірка щодо повноти, достовірності та відповідності
чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам щодо формування
фінансової звітності Державного підприємства «Всеукраїнський державний наукововиробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
( надалі - ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»), що включають:
Баланс (Звіт про фінансовий стан)(форма №1) станом на 31.12.2016 року включно,
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)(форма №2) за 2016 рік,
Звіт про рух грошових коштів( форма № 3) за 2016 рік,
Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2016 рік,
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2016 рік,
яка додається до цього аудиторського висновку та затверджена керівництвом
підприємства 01.01.2017 року. Перевірено і викладено стислий виклад суттєвих облікових
політик.
Звітність складена згідно вимог Національних стандартів фінансової звітності (надалі
НСФЗ).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і подання цієї фінансової
звітності відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16.07.99 р., № 996-XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку , інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку,
складання і подання фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу, також, охоплює:
- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю на підприємстві,
який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової
звітності, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок та
відповідають застосованої концептуальної основи складання фінансової звітності
законодавству України ;
- вибір та застосування відповідної облікової політики й подання облікових оцінок, які
відповідають даним обставинам.

Відповідальність аудиторів щодо фінансової звітності

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на
основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудит відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум і розкриття інформації у фінансової звітності. Вибір процедур залежить
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку таких ризиків, аудитор розглядає
заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб’єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають даним обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю на підприємстві.
Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального надання
фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в України.
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Спосіб перевірки фінансових звітів – вибірковий.
Аудитори вважають, що ми отримали достатні та належні аудиторські докази для
висловлення думки аудиторів.

Підстави для висловлення умовно – позитивної думки(висновок).

У зв’язку з тим що, ми були призначені аудиторами ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
після 31.12.2016 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією наявних запасів,
основних засобів на початок та на кінець року. У нас не було можливості впевнитися у
кількості запасів отриманих станом на 01.01.2016 та станом на 31.12.2016 року вартість яких
відображена в звіті про фінансовий стан в розмірі 3 945 і 5 641 тисяч гривень відповідно
через виконання альтернативних процедур.
Ми не мали змоги підтвердити або перевірити альтернативними засобами статті іншої
поточної дебіторської заборгованості, які включені у звіт про фінансовий стан на загальну
суму 3 848 тисяч гривень у зв’язку з обмеженням часу відповідно до умов договору.
У зв’язку з цим, вищевказані події , які не відображені в фінансовій звітності
підприємства за 2016 рік, які можливо будуть вимагати коригування відповідних активів і
зобов'язань і можуть вплинути на фінансовий стан підприємства, результати діяльності ,
власний капітал підприємства.
Відсутність інформації про них вплине на здатність
користувачів фінансової звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення.
Інвентаризація проведена комісіями ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» згідно наказу №
141 від 26.10.2016 року станом на 01.01.2017 року, відповідно до відомостей та протоколів
засідання постійно діючих інвентаризаційних комісій залишків або нестач не виявлено.

Висловлення умовно – позитивної думки(висновок)

На думку аудиторів, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у
параграфі „Підстави для висловлення умовно –позитивної думки (висновок)”, фінансова
звітність за 2016 рік складена справедливо та достовірно відображає, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Державного підприємства «Всеукраїнський державний наукововиробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
станом на 31 грудня 2016 року включно, його фінансові результати, звіт про власний
капітал, рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року включно, складені у
відповідності до концептуальної основи складання фінансової звітності відповідно до
Національних стандартів фінансової звітності.
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2. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ
ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТИВ

Звіт про розгляд додаткової інформації (розкривається згідно вимог договору)

Цей параграф Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) від 25 квітня
2017 року товариства з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС
Груп» складено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту
700,705,706 та
Методикою аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору
економіки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 2006 року №
170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2006 року за № 332/12206
(надалі –Методика МФУ №170) та базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та
первинних документах підприємства , що були надані аудиторам керівниками та
працівниками підприємства.
Міжнародні стандарти аудиту, також зобов’язують аудитора здійснювати аудиторську
перевірку з дотриманням етичних норм, планувати і здійснювати аудиторську перевірку з
метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вищевказані фінансові звіти не
містять суттєвих викривлень.
Аудиторська перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у проміжної фінансової звітності
на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень
фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінка таких ризиків включає також
розгляд системи внутрішнього контролю за підготовкою і достовірністю фінансової звітності з
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають даним обставинам, але не з метою
думки аудитора про ефективність загальної системи внутрішнього контролю на підприємстві.
Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального надання
фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в України.
Спосіб перевірки фінансових звітів - вибірковий.
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення вибіркової перевірки на
відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку,
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у річному фінансовому
звіті:
• визначення відповідності проміжної фінансової звітності основним напрямкам
обліку, встановленим облікової політикою підприємства та загальноприйнятим
принципам обліку в Україні;
• аналіз(шляхом тестування) аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити
зазначені у звітності суми і показники, та наведені пояснення до них;
• дослідження суттєвих облікових оцінок, зробленим керівництвом під час
підготовки проміжної фінансової звітності;
• оцінка надійності системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю
підприємства, можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на
звітність;
• здійснення вибіркового контролю;
• оцінка загального подання фінансової звітності.
Терміни, які використовуються в цьому аудиторському висновку :
П(С)БО - Положення (стандарту) бухгалтерського обліку;
МФУ - Міністерство фінансів України;
ЗУ –Закон України
Аудитор вважає, що ми отримали достатні та відповідні аудиторські докази, при
проведені аудиторської перевірки, які забезпечують обґрунтовану підставу для висловлення
думки аудитора.
Інформація, що міститься у цьому аудиторському висновку , базується на даних
бухгалтерського обліку, звітності та первинних документах ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»,
що були надані аудитору керівниками та працівниками підприємства, яка вважається
надійною і достовірною.
Аудитори вважають, що ми отримали достатні та відповідні аудиторські докази, при
проведені аудиторської перевірки, які забезпечують обґрунтовану підставу для висловлення
думки аудиторів.
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Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші
порушення, і таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь
- яких недоліків та/або порушень підприємством.
2.1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
Повне найменування суб'єкта підприємництва

Код за Єдиним Державним реєстром підприємств
і організацій України (ЄДРПОУ)
Дані про державну реєстрацію

Первинна дата реєстрації установчих документів
Дата реєстрації останніх змін та доповнень до
установчих документів та орган реєстрації

Фактичне місцезнаходження:
Телефон
Основні види діяльності – довідка управління
статистики у Голосіївському районі м. Києва АБ
№ 695132 від 03.06.2013 року

Довідка про взяття на облік платників податків
(4-ОПП)
Свідоцтво про реєстрацію платника податку
на додану вартість
Розрахунковий рахунок

Середня кількість працівників
Повідомлення про взяття
платника єдиного внеску
Свідоцтво на право власності

на

облік

Державне
підприємство
«Всеукраїнський
державний
науково-виробничий
центр
стандартизації,
метрології,
сертифікації
та
захисту прав споживачів»
02568182
Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців серія АВ №
582766 від 01.08.2013 року.
Номер запису в ЄДР 1 068 120 0000 000340
Статут зареєстровано 13.05.1992 року
- Нова редакція Статуту зареєстрованого 10.11.2014
року за № 10681050034000340 Реєстраційною
службою Головного управління юстиції у місті Києві .
Державна реєстрація змін до установчих документів
проведена
22.05.2015
р.
,номер
запису
10681050036000340 та 31.12.2015 р. номер запису
10681050037000340 - зміна на підставі внесення
змін у законодавство України
03143,м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4
(044) 526-53-19, 526-36-29
КВЕД:
84.13-Регулювання та сприяння ефективному
веденню економічної діяльності
56.29 –Постачання інших готових страв
71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного консультування в
цих сферах
72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у
сфері інших природничих і технічних наук
33.13 – Ремонт і технічне обслуговування
електронного й оптичного устаткування
№ 5107/10/18-422 від 04.06.2013 року взято на облік
в ДПІ у Голосіївському р-ні м. Києва (код 2650) з
13.05.1992 року № 03-101 33ГП - пільг не має
Інд. податк. номер 025681826500
• ГУ ДКСУ України у м., МФО 820172
№ 35246170011662
• ГУ ДКСУ України у м. Києві, МФО 820172
№ 35238058011662
• АТ»Укрексімбанк» у м. Києві МФО 322313
№ 26006010067926
• АБ" Укргазбанк " МФО 320478
№ 26007275323
756
Від 08.05.2012 року, реєстраційний номер 0100038,
клас
професійного
ризику
виробництва
1,
повідомлення видано управлінням пенсійного фонду
в Голосіївському районі м. Києва
• Свідоцтво серія САК № 490635 на право
власності на нерухоме майно, індексний номер
: 10792624 від 14.10.2013 року, видане
Державним реєстратором, об’єкт нерухомого
майна – інженерно – лабораторний корпус
(літера И), площею 3428,3 кв.м. за адресою м.
Київ, вул. Метрологічна, буд. 4
• Свідоцтво серія САМ № 084236 на право
5

•

•

•

•

•

•

•

•

власності на нерухоме майно, індексний номер
: 21564022 від 13.05.2014 року, видане
Державним реєстратором, об’єкт нерухомого
майна – нежила будівля (літера М)- корпус
геодезії,маси та об’єму рідини, площею 1067,8
кв.м. за адресою м. Київ, вул. Метрологічна,
буд. 4
Свідоцтво серія СТА № 214098 на право
власності на нерухоме майно, індексний номер
: 32349102 від 17.01.2015 року, видане
Державним реєстратором, об’єкт нерухомого
майна – гараж на 15 автомашин (літера О),
площею 1111,2 кв.м. за адресою м. Київ, вул.
Метрологічна, буд. 4
Свідоцтво серія СТА № 450689 на право
власності на нерухоме майно, індексний номер
: 44230730 від 21.09.2015 року, видане
Державним реєстратором, об’єкт нерухомого
майна – лабораторія газоаналітичних
вишукувань та об’єкт ІТЗ (сховище) (літера Л),
площею 419 кв.м. за адресою м. Київ, вул.
Метрологічна, буд. 4
Інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
реєстраційний номер об`єкта нерухомого
майна:980351480000,об`єкт нерухомого
майна: Корпус 9(літ.Ч),об`єкт житлової
нерухомості:Ні, загальна площа (кв.м.):418,7
за адресою м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4
Інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
реєстраційний номер об`єкта нерухомого
майна:980352480000 об`єкт нерухомого
майна: Корпус 10(літ.Ш),об`єкт житлової
нерухомості:Ні, загальна площа (кв.м.):253,8
за адресою м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4
Інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
реєстраційний номер об`єкта нерухомого
майна:980354380000,об`єкт нерухомого
майна: Корпус 35(літ.Є),об`єкт житлової
нерухомості:Ні, загальна площа (кв.м.):331,3
за адресою м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4
Інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
реєстраційний номер об`єкта нерухомого
майна:980346680000,об`єкт нерухомого
майна: Корпус 4-2(літ.Т),об`єкт житлової
нерухомості:Ні, загальна площа (кв.м.):304,0
за адресою м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4
Інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
реєстраційний номер об`єкта нерухомого
майна:980339980000,об`єкт нерухомого
майна: Корпус 2(літ.Р),об`єкт житловій
нерухомості:Ні, загальна площа (кв.м.):3037,1
за адресою м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4
Інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
реєстраційний номер об`єкта нерухомого
майна:980341180000,об`єкт нерухомого
майна: Корпус 4-1(літ.С),об`єкт житлової
нерухомості:Ні, загальна площа (кв.м.):212,6
за адресою м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4
6

Інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
реєстраційний номер об`єкта нерухомого
майна:980347980000,об`єкт нерухомого
майна: Корпус 6(літ.Ф),об`єкт житлової
нерухомості:Ні, загальна площа (кв.м.):150,2
за адресою м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4
• Інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
реєстраційний номер об`єкта нерухомого
майна:980347280000,об`єкт нерухомого
майна: Корпус 5(літ.У),об`єкт житлової
нерухомості:Ні, загальна площа (кв.м.):517,5
за адресою м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4
• Інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
реєстраційний номер об`єкта нерухомого
майна:980349680000,об`єкт нерухомого
майна: Корпус 7(літ.Х),об`єкт житлової
нерухомості:Ні, загальна площа (кв.м.): 419 за
адресою м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4
• Інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
реєстраційний номер об`єкта нерухомого
майна:980350580000,об`єкт нерухомого
майна: Корпус 8(літ. Ц),об`єкт житлової
нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м.): 239,3
за адресою м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4
• Інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
реєстраційний номер об`єкта нерухомого
майна:980338280000,об`єкт нерухомого
майна: Корпус 1 з інженерними мережами(літ.
П),об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальна
площа (кв.м.): 8266,8 за адресою м. Київ, вул.
Метрологічна, буд. 4
• Інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
реєстраційний номер об`єкта нерухомого
майна:1030500680000,об`єкт нерухомого
майна: Адміністративний
корпус,випробувальний бокс ,об`єкт житлової
нерухомості:Ні, загальна площа (кв.м.): 1024,4
за адресою м. Київ, вул. Краснова Миколи,
буд. 7/1
• Державний акт на право постійного користування
земельною ділянкою серія ЯЯ № 392840 від
17.06.2005 р, за адресою м. Київ, вул.
Метрологічна, буд. 4,площа 3,7280 га.
• Державний акт на право постійного користування
земельною ділянкою серія ЯЯ № 385020 від
05.07.2012 р, за адресою м. Київ, вул.
Метрологічна, буд. 4,площа 0,4620 га.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
1. Ліцензія серія АГ № 592312 від 30.11.2011
року на надання послуг з перевезення
пасажирів і небезпечних вантажів, видана
Міністерством транспорту та зв’язку
України, термін дії необмежений.
2. Ліцензія серія АВ № 567668 від 09.11.2010
року на здійснення медичної практики,
видана Міністерством охорони здоров’я
України, термін дії необмежений.
3. Ліцензія серія АГ № 506415 від 11.03.2011
•

Земельні ділянки

Засновники
Ліцензії, свідоцтва, інші документи
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року на проведення випробувань виробів
та обладнання на відповідність вимогам
пожежної безпеки, видана Державним
департаментом пожежної безпеки МНС
України, термін дії необмежений.
4. Атестат акредитації за № 2Н686 від
01.06.2012 року, засвідчено компетентність
лабораторії аналітичних досліджень та
випробувань продукції науково – технічного
центру підтвердження відповідності,
стандартизації та випробувань продукції
легкої промисловості і засобів
індивідуального захисту , видано
Національним агентством з акредитації
України, дійсний до 31.05.2017 року.
5. Атестат акредитації за № 2Н677 від
29.06.2012 року, засвідчено компетентність
науково – дослідного центру випробувань
продукції (НДЦВП) , видано Національним
агентством з акредитації України, дійсний
до 28.06.2017 року.
6. Ліцензія Північної державної інспекції з
ядерної та радіаційної безпеки Державного
комітету ядерного регулювання на право
провадження діяльності з використання
джерел іонізуючого випромінювання серії
ОВ № 010381 від 17.11.2010,термін дії до
19.04.2017 р.
7. Ліцензія Державної служби України з
контролю за наркотиками серія АЕ №
299286, термін дії з 16.07.2015 р. по
16.07.2020 р.
8. Мінекономрозвитку без обмеження терміну
призначив Орган з оцінки відповідності ДП
«Укрметртестстандарт» на проведення
робіт з:
• сертифікації продукції вітчизняного та
іноземного виробництва в Державній
системі сертифікації (наказ МЕ від
09.12.2013 № 1477);
• оцінки
відповідності
різних
видів
продукції
вимогам
19
Технічних
регламентів (накази МЕ від 01.09.2016 №
1443, 1444, 1445 та 1446; від 27.06.2014
№ 760; від 24.02.2014 №204; від
26.12.2013 № 1571; від 09.12.2013 №
1448).
9. Мінінфраструктури
призначив
ДП
«Укрметртестстандарт»
Технічною
службою категорії А від України за
Правилами ЄЕК ООН № 13-Н «Єдині
технічні
приписи
щодо
офіційного
затвердження
легкових
автомобілів
стосовно гальмування», № 36 «Єдині
технічні
приписи
щодо
офіційного
затвердження
пасажирських
колісних
транспортних засобів великої місткості
загальної конструкції» та № 48 «Єдині
технічні
приписи
щодо
офіційного
затвердження
колісних
транспортних
засобів стосовно установлення пристроїв
освітлення та світлової сигналізації» в
рамках Женевської Угоди 1958 року (наказ
від 02.12.2015 № 509).
10. Мінінфраструктури
уповноважено
ДП
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«Укрметртестстандарт»
органом
з
затвердження типу колісних транспортних
засобів категорій M, N, O, L, та обладнання,
яке може бути встановлене та/або
використане на них, відповідно до вимог
«Порядку
затвердження
конструкції
транспортних засобів, їх частин та
обладнання»
затвердженого
наказом
Мінінфраструктури від 17.08.2012 №521
(наказ від 29.03.2016 № 121).
11. МВС
України
продовжено
термін
уповноваження ДП «Укрметртестстандарт»
на право проведення перевірки технічного
стану транспортних засобів під час
обов‘язкового технічного контролю (реєстр.
№ 00306) .
12. Акредитація
НААУ.
ДП
«Укрметртестстандарт»
акредитований
Національним агентством з акредитації
(НААУ) як орган з сертифікації на
відповідність
вимогам
міжнародного
стандарту ISO/IEC 17065:2012 (атестат
акредитації № 1О023).
13. ДП «Укрметртестстандарт» підтвердив
акредитацію на новий термін як органу з
сертифікації
систем
управління
на
відповідність вимогам ISO/IEC 17021:2011
(атестат акредитації № 8О020).
14. Всі випробувальні центри (лабораторії) ДП
«Укрметртестстандарт» акредитовані на
відповідність вимогам ДСТУ ISO/ІЕС
17025:2006 не тільки на проведення
випробувань на відповідність національним
стандартам, але й на відповідність
європейським та міжнародним (атестати
акредитації №2Н635, № 2Н677, № 2Н686,
№2Н106,2Н708.
15. Акредитована калібрувальна служба ДП
«Укрметртестстандарт»
(атестат
акредитації № 4К004).
16. Міжнародне співробітництво
• УкрТЕСТу ДП «Укрметртестстандарт»
делеговано право представляти Україну в
Міжнародній системі випробувань та
сертифікації
електрообладнання
і
компонентів (Система МЕКСЕ) в якості
Національного сертифікаційного органу
та випробувальної лабораторії у схемі СВ
з правом визнавати та видавати
міжнародні сертифікати, які визнаються в
53 країнах світу.
• Укладені угоди про співробітництво з 17
органами
з
сертифікації
та
випробувальними лабораторіями Європи,
Південної Кореї, Китаю.
18.Враховуючи високу компетентність фахівців
ДП «Укрметртестстандарт» додатково призначений:
• Керівником
секторальної
групи
призначених
органів
з
оцінки
відповідності
згідно
з
Технічним
регламентом
з
електромагнітної
сумісності обладнання (наказ МЕ від
13.02.2017 № 179);
• Консультаційно-методичним центром із
застосування
Технічного
регламенту
9

Філії, відокремлені підрозділи .
Дата і термін виплати дивідендів

щодо правил маркування харчових
продуктів (наказ МЕ від 27.03.2015 №
313);
• Консультаційно-методичним центром із
застосування
Технічного
регламенту
обмеження
використання
деяких
небезпечних речовин в електричному та
електронному обладнанні (наказ МЕ від
27.0;3.2015 № 313);
• Консультаційно-методичним центром із
застосування
Технічного
регламенту
маркування
матеріалів,
що
використовуються
для
виготовлення
основних
складових
взуття,
яке
надходить для продажу (наказ МЕ від
27.03.2015 № 313);
• Консультативним центром з питань
застосування
Технічного
регламенту
щодо
енергетичного
маркування
побутових електричних холодильників та
пральних машин (угода про співпрацю
між
ДП
«Укрметртестстандарт»
та
Держенергоефективності від 11.06.2015);
• Науково-методичним центром оцінки
відповідності
іграшок
(накази
Держспоживстандарту від 24.06.2009 №
231 та Мінпромполітики від 01.04.2009 №
250);
• Науково-методичним центром з контролю
генетично-модифікованих
організмів
(наказ
Держспоживстандарту
від
05.06.2009 № 214);
• Науково-методичним
центром
з
сертифікації харчової продукції (наказ
Держспоживстандарту від 11.07.1996 №
283).
Та інше.
Немає
Не є платниками з 01.01.2016 р.

2.1. Основні принципи , методи і процедури та інші важливі аспекти облікової
політики Державного підприємства «Всеукраїнський державний наукововиробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав
споживачів»

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» веде бухгалтерський облік господарських операцій
щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях та в узагальненому
грошовому виразі, шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх
відображення.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного
запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах – ордерах та
аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік повністю автоматизований.
При перевірці було встановлено, що фінансова звітність за 2016 рік складена на
підставі облікових регістрів, дані які відображені в первинних документах відповідають даним
аналітичного та синтетичного обліку, даним журналів-ордерів та інших облікових регістрів.
Стан наявних первинних документів, аналітичних відомостей, журналів-ордерів та інших
облікових регістрів обліку задовільний.
Наказ «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ” , затверджені
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України наказом від 04.07.2014 року за №
232.
Протягом періоду, що перевірявся, на підставі проведених аудитором тестів, можна
зазначити, що бухгалтерський облік ведеться в ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» відповідно
до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.99 р., № 996-XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку , інших
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нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування та
Наказу підприємства « Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ».
Облікова політика ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за період, що перевірявся, не
змінювалась.
Опис облікової політики підприємства та відповідність Ії законодавству
НормативноСтатті облікової політики
правові акти що
визначає
принципи
та
методи
ведення
бухгалтерського
обліку і складання
фінансової
звітності
1. Загальні вимоги до фінансової звітності
П(С)БО №1
Мета фінансової
звітності

П(С)БО 1,
П(С)БО 2,
П(С)БО 3,
П(С)БО 4,
П(С)БО 5,
П(С)БО 29

Склад та елементи
фінансової звітності

П(С)БО 1

Якісні характеристики
фінансової звітності

П(С)БО 1

Принципи підготовки
фінансової звітності

П(С)БО
34

1-П(С)БО

Основні принципи оцінки
статей звітності та
визнання статей балансу

Короткий
зміст
облікової
політики
підприємства
по
статтям
ведення
бухгалтерського обліку і даним по яким
здійснювалось
складання
фінансової
звітності

Метою складання фінансової звітності є
надання користувачам для прийняття рішень
повної, правдивої та неупередженої інформації
про фінансовий стан, результати діяльності та
рух коштів підприємства.
Фінансова звітність забезпечує інформаційні
потреби користувачів .
Фінансова звітність складається з:
• Баланс (форма №1),
• Звіт про фінансові результати (форма
№2),
• Звіт про рух грошових коштів( форма №
3)
• Звіт про власний капітал (форма № 4),
• Примітки до річної фінансової звітності
(форма № 5),
Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких
визначаються
відповідними
положеннями
(стандартами). Стаття наводиться у фінансовій
звітності, якщо відповідає таким критеріям:
- існує ймовірність надходження або вибуття
майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією
статтею;
- оцінка статті може бути достовірно визначена.
Фінансова звітність повинна містити лише
доречну інформацію, яка впливає на прийняття
рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити
минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити
та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.
Фінансова звітність повинна бути достовірною.
Інформація, наведена у фінансовій звітності, є
достовірною, якщо вона не містить помилок та
перекручень, які здатні вплинути на рішення
користувачів звітності.
Фінансова звітність підприємства формується з
дотриманням таких принципів:
автономності підприємства;
безперервності діяльності;
періодичності;
історичної (фактичної) собівартості;
нарахування та відповідності доходів і
витрат. повного висвітлення;
послідовності;
обачності;
превалювання змісту над формою;
єдиного грошового вимірника.
Зміст статей балансу :
Актив відображається в балансі за умови, що
оцінка його може бути достовірно визначена і
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очікується
отримання
в
майбутньому
економічних
вигод,
пов'язаних
з
його
використанням.
Витрати на придбання та створення активу,
не можуть бути відображені в балансі,
включаються до складу витрат звітного періоду у
звіті про фінансові результати.
Зобов'язання відображається у балансі, якщо
його оцінка може бути достовірно визначена та
існує ймовірність зменшення економічних вигод
у майбутньому внаслідок його погашення.
Власний капітал відображається в балансі
одночасно з відображенням активів або
зобов'язань, які призводять до його зміни.
Доходи і витрати, які відповідають критеріям,
викладеним в облікової політики, наводяться у
Звіті про фінансові результати з метою
визначення чистого прибутку або збитку звітного
періоду.
У звіті про рух грошових коштів наводяться
дані про рух грошових коштів протягом звітного
періоду в результаті операційної, інвестиційної
та фінансової діяльності.
Метою складання звіту про власний
капітал є розкриття інформації про зміни у складі
власного капіталу підприємства протягом
звітного періоду.
У примітках до фінансової звітності
наводиться інформація про дані які відображені
в балансі в розрізі груп та інших класифікацій
для розкриття інформації про фінансовий стан
підприємства.
2. Методи бухгалтерського обліку та відображення в фінансової звітності окремих статей
звітності
Баланс
П(С)БО 8
Нематеріальні активи
Для цілей бухгалтерського обліку нематеріальні
активи класифікуються за групами, облік
відповідає
стандарту,
класифікатору
і
податковому кодексу.
Підприємством установлені вартісні ознаки
предметів, що входять до складу необоротних У
цій
статті
наводяться
окремо
первісна
(переоцінена)
вартість,
сума
зносу
нематеріальних активів (у дужках) та їх
залишкова вартість. До підсумку балансу
включається
залишкова
вартість,
яка
визначається як різниця між первісною
(переоціненою) вартістю нематеріальних активів
і сумою їх зносу в дужках на дату балансу.
Амортизація відноситься до складу витрат
підприємства.
П(С)БО 7
Незавершені
капітальні
Незавершене
будівництво(капітальні
інвестиції.
інвестиції) відображається на підприємстві
балансових рахунках бухгалтерського обліку 15
«Капітальні інвестиції» по класифікаційним
групам відповідно до затрат по собівартості
придбання.
В балансі вартість незавершених
капітальних інвестицій у будівництво, створення,
виготовлення, реконструкцію, модернізацію,
придбання необоротних активів (включаючи
необоротні матеріальні активи, призначені для
заміни діючих, і устаткування для монтажу), що
здійснюються підприємством.
П(С)БО7, П(С)БО Основні засоби
Для цілей бухгалтерського обліку основні
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28

П(С)БО 9, П(С)БО
16, П(С)БО 28

Виробничі запаси

засоби класифікуються за групами. Облік
основних
засобів
відповідає
стандарту,
класифікатору і податковому кодексу.
Інші необоротні матеріальні активи.
Підприємством установлені вартісні ознаки
предметів, що входять до складу основних і
малоцінних необоротних матеріальних активів.
В фінансової звітності наводиться вартість
власних активів, які віднесені до складу
основних засобів
згідно з
відповідними
положеннями (стандартами). У цій статті також
наводиться
вартість
інших
необоротних
матеріальних активів. У цій статті наводяться
окремо первісна (переоцінена) вартість, сума
зносу основних засобів (у дужках) та їх
залишкова вартість. До підсумку балансу
включається
залишкова
вартість,
яка
визначається як різниця між первісною
(переоціненою) вартістю основних засобів і
сумою їх зносу в дужках на дату балансу.
Амортизація відноситься до складу витрат
підприємства та нараховується прямолінійним
методом.
Відповідно до наказу підприємства № 333 від
31.08.2015 р. основними засобами визнаються
матеріальні активи вартість яких перевищує
6000 грн. та строк корисного використання більш
року.
Визначено порядки признання, класифікації,
групи, документообіг про придбання, облік і
списання виробничих запасів. В фінансовій
звітності обліковуються залишки на підставі
інвентаризаційних відомостей по статям
по
обліковим цінам :
"Виробничі запаси"
показується вартість запасів малоцінних та
швидкозношуваних
предметів,
сировини,
основних і допоміжних матеріалів, палива,
покупних напівфабрикатів і комплектуючих
виробів, запасних частин, тари, будівельних
матеріалів та інших матеріалів, призначених для
споживання в ході нормального операційного
циклу.
"Незавершене
виробництво"
показуються
витрати на незавершене виробництво і
незавершені роботи (послуги), а також вартість
напівфабрикатів власного виробництва.
"Готова продукція" показуються запаси виробів
на складі, обробка яких закінчена та які пройшли
випробування, приймання, укомплектовані згідно
з умовами договорів із замовниками і
відповідають технічним умовам і стандартам.
Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам
(крім браку), та роботи, які не прийняті
замовником,
показуються
у
складі
незавершеного виробництва.
"Товари" показується без суми торгових
націнок вартість
товарів,
які
придбані
підприємствами для наступного продажу.
Наказом
підприємства
„Про
організацію
бухгалтерського обліку та облікову політику »,
оцінка запасів при відпуску у виробництво, в
реалізацію,
списанні
чи іншому вибутті
здійснюється за методом ФІФО, товарів - за
методом середньозваженої вартості.
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П(С)БО 1-П(С)БО34

Відстрочені податкові
активи

П9С)БО 10, П(С)БО
15, П(С)БО 16
П(С)БО
17,18,19
П(С)БО 21, 23,26 та
інші

Дебіторська
заборгованість

П(С)БО 2

Грошові кошти

Відстрочені податкові активи й зобов'язання
розраховуються по податкових ставках, які, як
очікуються, будуть застосовні в періоді, коли
будуть реалізовані активи або погашені на
основі податкових ставок, що діяли на звітну
дату, або про введення яких у дію в
найближчому майбутньому було достеменно
відомо за станом на звітну дату.
Визначення признання активу –дебіторської
заборгованості, оцінка, класифікація та інші
важливі аспекти обліку по балансовим рахункам,
в тому числі класифікація на довгострокову та
поточну.
Класифікація за видами:
Довгострокова дебіторська заборгованість
сума дебіторської заборгованості, яка не
виникає в ході нормального операційного циклу
та буде погашена після дванадцяти місяців з
дати балансу.
Поточна дебіторська заборгованість - сума
дебіторської заборгованості, яка виникає в ході
нормального операційного циклу або буде
погашена протягом дванадцяти місяців з дати
балансу:
1. Поточна дебіторська заборгованість за
продукцію,
товари,
роботи,
послуги
визнається активом одночасно з визнанням
доходу від реалізації.
"Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги" відображається в фінансової звітності
як заборгованість покупців або замовників за
надані їм продукцію, товари, роботи або послуги
. У підсумок балансу включається чиста
реалізаційна вартість, яка визначається шляхом
вирахування з дебіторської заборгованості
резерву сумнівних боргів. Нарахування сум
резерву сумнівних боргів наказом підприємства
« Про організацію бухгалтерського обліку та
облікову політику » не передбачено.
2.
Дебіторська
заборгованість
за
розрахунками з бюджетом
У статті балансу "Дебіторська заборгованість за
розрахунками
з
бюджетом"
показується
дебіторська
заборгованість
фінансових
і
податкових органів, а також переплата за
податками, зборами та іншими платежами до
бюджету.
3. Дебіторська заборгованість за виданими
авансами
У статті балансу "Дебіторська заборгованість за
виданими авансами" показується сума авансів,
наданих іншим підприємствам у рахунок
наступних платежів.
4. Інша поточна дебіторська заборгованість
У статті балансу "Інша поточна дебіторська
заборгованість"
показується
заборгованість
дебіторів, яка не може бути включена до інших
статей дебіторської заборгованості та яка
відображається у складі оборотних активів.
У статті балансу "Грошові кошти та їх
еквіваленти" відображаються кошти в касі, на
поточних та інших рахунках у банках, які можуть
бути використані для поточних операцій, а також
еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо
наводяться кошти в національній та іноземній
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П(С)БО 1-34

Інші оборотні активи
витрат майбутніх
періодів

валютах.
У статті балансу "Інші оборотні активи"
відображаються суми оборотних активів, які не
можуть бути включені до наведених вище статей
розділу "Оборотні активи".
У
складі
витрат
майбутніх
періодів
відображаються витрати, що мали місце
протягом поточного або попередніх звітних
періодів, але належать до наступних звітних
періодів.
Визначені оцінки, класифікація, групи обліку
власного капіталу. В фінансовій звітності
обліковується по історичній собівартості

П(С)БО 1П(С)БО 5,
П(С)БО 17,
П(С)БО 24,
П(С)БО 34
П(С)БО 1- П(С)БО
34

Власний капітал

Зобов'язання

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може
бути достовірно визначена та існує ймовірність
зменшення економічних вигод у майбутньому
внаслідок його погашення. Якщо на дату
балансу раніше визнане зобов'язання не
підлягає погашенню, то його сума включається
до складу доходу звітного періоду.
З метою бухгалтерського обліку зобов'язання
поділяються на:
Довгострокові зобов’язання і забезпечення :
• довгострокові
забезпечення
виплат
персоналу.
Поточні зобов’язання і забезпечення :
• Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги,
• Поточні зобов'язання із розрахунків з
бюджетом,
• Поточні зобов'язання зі страхування;
• Поточні зобов'язання за розрахунками з
оплати праці;
• Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами;
• Інші поточні зобов'язання

П(С)БО 1- П(С)БО
34

Фінансові результати

П(С)БО 1- П(С)БО
34

Рух грошових коштів

Облікова політика передбачає :
• Визнання та класифікація доходу
• Оцінка доходу
• Визнання витрат
• Склад витрат
• Визначення прибутку (збитку) за звітний
період
• Елементи операційних витрат
визначає методологічні засади
формування
інформації про чистий прибуток та її розкриття у
фінансовій звітності.
Окремо, визнання оцінці ступеня завершеності
робіт на дату балансу та інші важливі аспекти,
які впливають на фінансові результати
діяльності
Облікова
політика
передбачає
оцінку,
класифікацію,
методологію
та
розкриття
інформації по наступним напрямкам діяльності
підприємства:
• Рух грошових коштів у результаті
операційної діяльності Рух грошових
коштів
у
результаті
інвестиційної
діяльності
• Рух грошових коштів у результаті
фінансової діяльності
15

Зміна величини грошових коштів за
звітний період
Метою складання звіту про власний капітал є
розкриття інформації про зміни у складі власного
капіталу підприємства протягом звітного періоду
а також порівняння з даними попереднього
звітного періоду
Облікова політика визначає :
Порядок надання та оформлення інформації,
яка є суттєвою для користувачів фінансової
звітності.
Критерії
суттєвості
визначені
наказом
підприємства « Про організацію бухгалтерського
обліку та облікову політику »:
Для необоротних активів - 500 грн.
Для обліку дебіторської заборгованості -400 грн.
При складані фінансової звітності -0,2% від
валюти балансу.
•

П(С)БО 1- П(С)БО
34

Звіт про власний капітал

П(С)БО 1- П(С)БО
34

Розкриття інформації у
фінансовій звітності

П(С)БО 1- П(С)БО
34

Інші розділи облікової
політики

П(С)БО 1- П(С)БО
34,
Наказ МФУ N 302
від 29.11.2000
«
Про Примітки до
річної
фінансової
звітності»

Примітки до річної
фінансової звітності та
інша звітність

Наказом підприємства « Про організацію
бухгалтерського обліку та облікову політику »
затверджено:
• Перелік первинних документів, зведених
бухгалтерських
документів,
реєстрів
бухгалтерського обліку, звітність та інший
документообіг.
• Перелік посадових осіб, які складають,
підписують
звітність
та
несуть
відповідальність
за
подання
її
за
призначенням
у
встановлений
законодавством строки.
• Графік документообігу (назва, відповідальні
особи, терміни перевірки, виконання
та
інше)
• Перелік
первинних
документів,
які
створюються в діяльності підприємства,
форми та зміст яких затверджується наказом
керівника підприємства.
• Робочий план рахунків бухгалтерського
обліку.
• Перелік і склад статей визначення вартості
робіт (послуг). Склад обліку витрат:
1. Прямі витрати;
2. Загальновиробничі витрати;
3. Адміністративні витрати;
4. Витрати на збут.
5. Прибуток.
Перелік створюваних на підприємстві резервів
(фондів) та порядок формування й використання
коштів таких фондів.
Порядок розкриття інформації для кожного класу
і видам активів, зобов’язань, методи визнання
облікових оцінок та інше.

Внутрішній контроль за веденням бухгалтерського обліку та заповненню і поданню
фінансової звітності, згідно наказу покладається на головного бухгалтера та
заступників головного бухгалтера
На думку аудиторів, в наказі облікової політики підприємства в повному обсязі
розкрито сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для
складання та подання фінансової звітності, принципи та методологія бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності.
16

Аудитори звертають увагу, що в обліковій політиці підприємства також повинні бути
зазначені наступні сукупності принципів, методів і процедур, які використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності :

Нормативноправові акти що
визначає
принципи
та
методи
ведення
бухгалтерського
обліку і складання
фінансової
звітності
П(С)БО 1- П(С)БО
34

Статті облікової політики

Короткий
зміст
облікової
політики
підприємства
по
статтям
ведення
бухгалтерського обліку і даним по яким
здійснювалось
складання
фінансової
звітності

Виправлення помилок і
зміни у фінансових звітах

Порядок та внесення змін в бухгалтерський
облік та фінансову звітність :
• В облікову політику
• Зміни в облікових оцінках
• Виправлення помилок
• Події після дати балансу :
- Орієнтовний перелік подій після дати балансу
- Орієнтовний перелік подій, яка надає
додаткову інформацію про обставини, що
існували на дату балансу
- Орієнтовний перелік подій, які вказують на
обставини, що виникли після дати балансу .
Визначає:
• порядок надання додаткових документів
щодо пов'язаних сторін
• методологічні засади формування
інформації про операції пов'язаних
сторін
• методи оцінки активів і зобов'язань в
операціях пов'язаних сторін;
• порядок виплат управлінському
персоналу.

Розкриття інформації
щодо пов'язаних сторін

П(С)БО 23

2.3. Аудит активів підприємства

Станом
на
31.12.2016
року
включно
загальні
активи
ДП
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» збільшились в порівняні з даними на початок 2016 року
((235 493/196 015*100)-100) =20,1) на 1,4 відсотків та складають 235 493 тисяч гривень.
Збільшення активів відбулося, в основному, за рахунок збільшення залишку основних
засобів, грошей та їх еквівалентів, довгострокової дебіторської заборгованості.
№
Код рядку
пунк балансу
у

1

Статті звітності

Нематеріальні активи
1000
Залишкова вартість
1001
Первісна вартість

1002

Накопичена
амортизація

Залишок
станом на
31.12.2016
року
включно по
даним
фінансової
звітності,
тис. грн

3 374
5 162

1 788

№
Балансового
рахунку
аналітичного
обліку

Залишок
станом
на
31.12.2016
року
включно по
аналітичном
у обліку, грн

Відповідн
ість
законода
вству
України
про
облік,
класифік
ацію
та
розкритт
я
інформац
ії

12
«Нематеріальні
активи»

5 162 075,09

133
„Накопичена

1 788 108,12

П(С)БО
8
"Немате
ріальні
активи",
затверд
женого
наказом
МФУ від

17

амортизація
нематеріальних
активів ”
2

3

1005

Незавершені
капітальні
інвестиції

Основні засоби
1010
Залишкова вартість
1011

1012

Первісна вартість

Знос

2 449

151 „Капітальне
будівництво ”
152
„Придбання/виг
отовлення ОЗ”
154
„Придбання/виг
отовлення
НМА”

18.10.19
99 року
за
№
242

319 341,97
2 126 251,1

3 200,00

113 762
280 245

166 483

4

1040

Довгострокова
дебіторська
заборгованість

5

1045

Відстрочені
податкові активи

1 237

6

1100

Запаси

5 641

1101

Виробничі запаси

5 565

41 844

10
«Основні
засоби»
11
«Інші
необоротні
матеріальні
активи»
131 „
Знос основних
засобів ”
132 „
Знос
інших
необоротних
матеріальних
активів ”
18
«Довгострокова
дебіторська
заборгованість
та
інші
необоротні
активи»

274 874 576,24

17 „Відстрочені
податкові
активи”

1 237 352,00

201 „
Сировина
й
матеріали ”
202 „Купівельні
напівфабрикат
и
та
комплектуючі
вироби ”
203 «Паливо»
205
«Будівельні
матеріали»
207
„Запасні

5 370 918,90

П(С)БО
7
"Основ
ні
засоби"
,
затвер
дженог
о
наказо
м МФУ
від
27.04.2
000
року за
№ 92

161 111 324,52

5 371 053,64

41 843 805,84

2 997 426,14

1 506 017,25

428 157,35
242 634,74

24 992,00

П(С)БО
10
"Дебітор
ська
заборго
ваність"
,
затверд
женого
наказом
МФУ від
08.10.19
99 року
за №
237

П(С)БО
17
"Подат
ок на
прибут
ок".
П(С)БО
9
“Запаси
”,
затверд
женого
наказом
МФУ від
20.10.19
99 року
за №
246
П(С)ОБ
16
"Витрат
и",
затверд

18

7

8

9

частини ”
209
«Інші
матеріали»
22 «Малоцінні
та
швидкозношув
ані предмети»
76 281 „
1104
Товари
Товари на
складі ”
282 „
Товари в
роздрібній
торгівлі ”
285
„Торгова
націнка ”
Дебіторська заборгованість за розрахунками :
397 6311
1130
За
виданими
авансами
«Розрахунки
з
вітчизняними
постачальникам
и за послуги»
6312 Розрахунки
з вітчизняними
постачальникам
и за ТМЦ»
6313«Розрахунки
з вітчизняними
постачальникам
и по їдальні »
Інша
поточна
3 848 681 „Розрахунки
1155
дебіторська
з іншими
заборгованість
кредиторами»
379 «Розрахунки
за виданими
позиками»
3721
„Розрахунки з
підзвітними
особами
3771
„Розрахунки з
іншими
дебіторами»
3772
„Розрахунки з
фізичними
особами»
652 «Розрахунки
за соціальним
страхуванням»
482 «Цільове
фінансування»
Грошові кошти та їх еквіваленти
1165
Гроші
та
їх
еквіваленти
1166
Готівка
1167

Рахунки
банках

в

337 564,79
28 077,50

71 937,19

8 885,80

(5 249,41)

395 788,08

439,45

594,63

58 013

301»Готівка в
національної
валюті»
311 «Поточні
рахунки в
національної
валюті»
312 «Поточні

П(С)БО
10
"Дебітор
ська
заборго
ваність"
,
затверд
женого
наказом
МФУ від
08.10.19
99 року
за
№
237

752 345,51

2 422 101,12

77 558,59

365 057,28

11 184,00

211 590,36
7 788,26

58 031
18

женого
наказом
МФУ від
31
грудня
1999
року N
318

17 719,90

49 174 560,31

Законод
авство
України
про
ведення
розраху
нково –
касових
операці
й

8 741 948,49
19

10

1170

Витрати
майбутніх
періодів

11

1190

Інші оборотні
активи

Разом активи

374

4 536

рахунки в
іноземної валюті»
314 „Інші рахунки
в банку в
іноземній валюті ”
39 «Витрати
майбутніх
періодів»

643 „Податкові
зобов’язання»
6482 „Податковий
кредит без
податковій
накладної»

96 297,24

373 526,80

4 473 212,90
62 706,21

П(С)ОБ
16
"Витрат
и",
затверд
женого
наказом
МФУ від
31
грудня
1999
року N
318
П(С)БО
10
"Дебітор
ська
заборго
ваність"
,
затверд
женого
наказом
МФУ від
08.10.19
99 року
за №
237

235 493

ОПИС АУДИТОРІВ ДО ОБЛІКУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

До
Станом на 31.12.2016 року включно на балансі ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
пункту обліковуються нематеріальні активи :
Дані аналітичного обліку нематеріальних активів станом на 31.12.2016 року включно:
№1
№ та назва балансового рахунку
Первісна вартість, грн
122 „Права користування Майном»
47565,00
123 „Права на знаки для товарів i послуг ”
49620,00
1270 „ Iншi нематеріальні активи ”
4 305 234,09
1273 „ Iншi нематеріальні активи (Бюджет)”
759 656,00
Разом „Нематеріальні активи”
5 162 075,09
Питома вага вартості нематеріальних активів в складі загальної суми активів складає
2,2 відсотка.
За 2016 рік придбано та введено в експлуатацію нематеріальних активів на суму
688 тисяч гривень.
Коефіцієнт поновлення нематеріальних активів складає 15,2 відсотка.
Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється прямолінійним методом,
на підставі наказу для кожної одиниці нематеріального активу окремо, затвердженого
керівником підприємства.
Станом на 31.12.2016 року включно залишок накопиченої амортизації складає 1 788
108,12 гривень.
Коефіцієнт зносу складає 34,6 відсотка.
Коефіцієнти поновлення нематеріальних активів та їх зносу характеризують
інвестиційну політику підприємства. Це свідчить про розширення підприємством у звітному
періоді господарської діяльності та про ефективність управління капітальними інвестиціями.
Амортизація (знос) нематеріальних активів списується на витрати підприємства.
Нематеріальні активи , які використовуються в виробництві, для виконання робіт і
послуг, для управлінських потреб, в фінансової звітності обліковані по залишкової вартості,
яка складається
з первісної вартості (собівартість придбання) за відрахуванням
амортизаційних нарахувань (зносу). Придбані нематеріальні активи обліковуються по
собівартості придбання.
Обмежень по використанню нематеріальних активів в фінансово - господарської діяльності
згідно наданих документів на підприємстві не встановлено.
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До
пункту
№2

Облік капітальних інвестицій класифікується на групи та обліковується на балансових
рахунках
бухгалтерського обліку 15 «Капітальні інвестиції» відповідно до затрат по
собівартості придбання. Нарахування амортизації по даним активам провадиться з дати
вводу в експлуатацію.
Питома вага вартості капітальних інвестицій в складі загальної суми активів складає 1,04
відсотка
Облік капітальних інвестицій за 2016 рік:
№
Назва
балансового Залишкова
Придбано Введено в Залишкова вар
бала рахунку
вартість на , грн
експлуатаці на 31.12.2016
нсов
01.01.2016р
ю, грн
включно, грн
ого
оку, грн
раху
нку
151
152
1521
1522
1523
1524
153

1531

1534
154
1541
1542

Капітальне будівництво
Придбання/виготовлення ОЗ
Придбання основних засобів
Модернізація основних
засобів
Ремонт основних засобів
Виготовлення основних
засобів
Придбання/виготовлення
інш.НМА
Придбання інших
необоротних матеріальних
активів
Виготовлення інших
необоротних матеріальних
активів
Придбання/виготовлення
НМА
Придбання нематеріальних
активів
Виготовлення (ремонт)
нематеріальних активів

Разом за 2016 рік

319 341,97
1 463 413,46
1 458 294,86

5 118,60

202 718,00

202 718,00
1 985 473,43

12 331 738,71
4 946 390,78

11 668 901,07
4 283 553,14

319 341,97
2 126 251,10
2 121 132,50

5 268 852,50
2 011 129,83

5 268 852,50
2 011 129,83

0
0,00

105 365,60

105 365,60

5 118,60

311 217,79

311 217,79

0,00

293 417,46

293 417,46

0,00

17 800,33

17 800,33

0,00

488 146,25

687 664,25

3 200,00

186 038,00

186 038,00

0,00

302 108,25
13 131 102,75

501 626,25
12 667 783,11

3 200,00
2 448 793,07

Вартість капітального (незавершеного) будівництва є незмінною та питома вага цієї
вартості капітальних інвестицій в складі загальної суми активів є несуттєвою, на думку
аудитора, недоцільно аналізувати стан та характеристику зазначеного об'єкту і перспективи
завершення будівництва станом на 31.12.2016 року включно.
До
Основні засоби , які використовуються в виробництві, для виконання робіт і послуг, для
пункту управлінських потреб, в фінансової звітності обліковані по залишкової вартості, яка
№3
складається з первісної вартості (собівартість придбання) за відрахуванням амортизаційних
нарахувань (зносу). Придбані основні засоби обліковуються по собівартості придбання.
Основні засоби на підприємстві складаються з :
№ та назва балансового Первісна
Сума накопиченої
рахунку
вартість,
амортизації
тис. грн
(Знос), тис грн
103 «Будинки, споруди та
57 902
16 942
передавальні пристрої»
104
«Машини
та
184 338
116 555
обладнання»
105 «Транспортні засоби»
4 996
4 638
106 "Інструменти, прилади
23 766
19 455
та інвентар"
109 «Інші основні засоби»
3 871
3 521
111 «Бібліотечні фонди»
122
122
112 „Малоцінні необоротні
5 250
5 250
матеріальні активи”
Разом
280 245
166 483

Залишкова
вартість,
тис. грн

Коефіцієнт зносу

40 960

29,26

67 783
358

63,23
92,83

4 311
350
0

81,86
90,96
100,00

0
113 762

100,00

Питома вага залишкової вартості основних засобів та інших необоротних активів в
складі загальної суми активів згідно фінансової звітності складає 48,3 відсотка .
Згідно первинних документів та аналітичного обліку основних засобів є:
- вартість придбаних основних засобів та введених в експлуатацію складає 35 029 тисяч
гривень.
- вартість основних засобів, щодо яких існує обмеження права власності відсутні.
- вартість основних засобів оформлених у заставу відсутня.
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залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються відсутня.
первісна(переоцінена)вартість повністю амортизованих основних засобів складає 78
570 тисяч гривень.
Коефіцієнт поновлення основних засобів складає 12,5 відсотків.
-

Коефіцієнт зростання вартості основних засобів та інших необоротних активів (280 245:
245 664)- 1,14 . Аудитор, попереджує, якщо коефіцієнт зростання вартості активів менше
одиниці, то це свідчить про скорочення підприємством у звітному періоді господарської
діяльності .
Відповідно до п.16.7.2. наказу „Про організацію бухгалтерського обліку та облікову
політику” переоцінка основних засобів провадиться за розпорядженням розпорядника майна
Мінекономрозвитку України. Дооцінка( переоцінка) основних засобів не провадилась за
період якій підлягав аудиторської перевірки, на думку аудитора, у зв’язку з цим балансова
вартість основних засобів суттєво відрізняється від справедливої(ринкової) вартості основних
засобів станом на 31.12.2016 року включно.
Аудитор попереджує, що питання бухгалтерського обліку основних засобів здійснюються
на підставі пунктів16-21 П(С)БО 7 і додатку до П(С)БО 19 « Визначення справедливої
вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань», де визначено що основні засобі
обліковуються по справедливої (ринкової) вартості , обов’язково «Земельні ділянки»,
«Будинки і споруди» і «Машини та обладнання» та інші, тому основні засоби підприємства
повинні бути до оцінки (переоцінки) на підставі законодавства до ринкової вартості.
Нарахування амортизації по основним засобам в бухгалтерському обліку проводилось у
відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
№996-Х11 від 16.07.1999 року, згідно вимог П(С)БО 7 та облікової політики підприємства –
прямолінійним методом, розрахунок методу відповідає – податковому методу, що не
суперечить вимогам діючого законодавства.
Нарахування амортизації по групі «Інші необоротні активи» в бухгалтерському обліку
проводилось у першому місяці використання об’єкту у розмірі 100 % його вартості .Термін
корисного використання кожного окремого об’єкту основних засобів визначається постійно
діючою комісією при вводе в експлуатацію і відображається в акті вводу в експлуатацію
основних засобів.
Відповідно до наказу „Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику”,
амортизація на основні засоби нараховується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в
якому такі основні засоби стали доступні для використання. Амортизація на основні засоби
нараховується прямолінійним методом на протязі строку їх корисного використання.
Розрахункові строки корисного використання активів є наступні:
Строк експлуатації, рік
Будівлі та споруди

100-20

Передавальні пристрої

60-10

Машини та обладнання

20-5

Офісне обладнання

5-7

Транспортні засоби

10-7

Інші

7-5

Коефіцієнти поновлення основних засобів та їх зносу характеризують інвестиційну політику
підприємства.
Амортизація (знос) основних засобів та інших необоротних активів списується на
витрати підприємства.

Об’єкти основних засобів та інших необоротних активів списуються з обліку підприємства в разі
реалізації або в разі ліквідації(вибуття) активу в зв’язку з закінченням строку їх корисного використання
(експлуатації) по ліквідаційній вартості. Дохід або збиток від продажу або іншого вибуття об’єктів
основних засобів обліковується як різниця між договірною вартістю продажу і залишковою вартістю цих
об’єктів та визначається як дохід або витрати.

До
пункту
№4

Обмежень по використанню основних засобів в фінансово - господарської діяльності
згідно наданих документів на підприємстві не встановлено.
В складі довгострокової дебіторської заборгованості обліковано залишок
грошових коштів в сумі 41 843 805,84гривень, ці грошові кошти не можна використати
для операцій протягом необмеженого періоду діяльності, обмеження введені
відповідно до:
1. Постанови Національного банку України № 339 від 10.06.2014 року, з 11.06.2014
року відкликано банківську ліцензію та оголошена ліквідація ПАТ
„Брокбізнесбанк”, в якому ДП»Укрметртестстандарт» здійснювало розрахунково-
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касове обслуговування.
Закону України від 07.12.2000 року № 2121-III "Про банки і банківську діяльність",
20 червня 2014 року ДП “Укрметртестстандарт” (кредитор) подав заяву про
визнання (акцепт) кредиторських вимог уповноваженій особі Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб про визнання кредиторських вимог до ПАТ”
Брокбізнесбанк”.
• Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято
рішення № 226/14 від 16.10.2014 щодо затвердження реєстру акцептованих вимог
кредиторів ПАТ “Брокбізнесбанк”, згідно якої наші грошові вимоги до банку
акцептовані в сумі 29 660 741,13 гривень та будуть задовольнятися в 7 чергу.(
Валютні кошти переведені банком по курсу на 10.06.2014 в гривневий залишок.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська
заборгованість" в редакції Наказу МФУ N 237 від 08.10.99 року , зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 р. за N 725/4018, ДП
“Укрметртестстандарт” відобразило в бухгалтерському обліку цю заборгованість в
гривневому еквіваленті на субрахунку бухгалтерського обліку 18 “Довгострокова
дебіторська заборгованість ” та рахувати її як сумнівну заборгованість (.Письмо
Мінекономрозвитку і торгівлі України № 2105-11/45016-08 від 29.12.2014 р.).
2.
2. Постановою Національного банку України від 09.11.2015 № 769 «Про відкликання
банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «Радикал Банк» відкликано банківську ліцензію та
прийняте рішення про ліквідацію ПАТ «Радикал Банк». При цьому, ДП
«Укрметртестстандарт» подало кредиторську вимогу від 17.11.2015 року № 34 до ПАТ
«Радикал Банк» про визнання кредитором заборгованості, що виникла за всіма
договорами, укладеними між Підприємством і банком та за іншими видами
заборгованості, у сумі всіх належних Підприємству коштів.
Згідно з довідкою від 29.04.2016 року за № 1133/16 ПАТ «Радикал Банк»
відповідно до ст. 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб» [11], Уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб
визнано заборгованість ПАТ «Радикал Банк» перед ДП «Укрметртестстандарт» у
розмірі 12 183 064,71гривень та віднесено до 7 черги погашення.
ДП “Укрметртестстандарт” має ризик неотримання цих грошових коштів.
Питома вага залишкової вартості довгострокової дебіторської заборгованості в складі
загальної суми активів складає 17,74 відсотка .
•

До
пункту
№5

Також, відповідно до норм Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, метод оцінки дебіторської
заборгованості повинно забезпечить дотримання одного з основних принципів фінансової
звітності - обачності, згідно з яким сума оцінки активів і доходів підприємства не повинна бути
завищена і дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність
отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її
сума.
В разі коригування курсових різниць та списання даного активу, це коригування може
привести до збільшення витрат підприємства що суттєво відобразиться на фінансовому
результаті діяльності.
Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2016 року включно складають 1 237
352,00 гривень та обліковано на балансовому рахунку 17, по даним бухгалтерського обліку,
це відкладені податок на прибуток, які розраховуються на основі балансового методу.
Відкладений податок на прибуток на підприємстві розраховуються стосовно всіх тимчасових
різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою
величиною, відображеною у звітності. Виняток становлять ситуації, коли відкладені податки
виникають при початковому визнанні активу або зобов'язання в результаті операції, яка не є
угодою і яка, в момент її здійснення, не робить впливу на прибуток або збиток, що
відображаються у фінансовій звітності, або оподатковувану прибуток (збиток).
Активи по відкладеному податку на прибуток відображаються лише при наступній
умові: існує висока ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, достатньої для
реалізації тимчасових різниць, що призводять до утворення таких активів. Стосовно активів
по відкладеному податку на прибуток, реалізація яких представляється малоймовірною,
створюється резерв під знецінення.
Відкладені податкові активи і зобов'язання оцінюються з використанням ставок
податку, які, як очікується, будуть застосовуватися до періоду реалізації активу чи погашення
зобов'язання, а також визначаються на основі ставок податку (та податкового
законодавства), чинних або в основному чинних на кінець звітного періоду.
Відкладені податкові активи та зобов'язання не дисконтуються.
Відкладений податок класифікується як необоротні активи / довгострокове
зобов'язання. Відкладений податок визнається як витрати або дохід в звіті про сукупний
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дохід, крім випадків, коли він відноситься до статей, відображених безпосередньо в статтях
власного капіталу. У таких випадках відстрочений податок також відображається в статтях
власного капіталу.
Питома вага залишкової вартості відстрочених податкових зобов’язань в складі
загальної суми активів складає 0,52 відсотка .
До
пункту
№6

Питома вага вартості запасів в складі загальної суми активів складає 2,4 відсотка
Питома вага вартості запасів в складі елементів операційних витрат складає 4,8 відсотка
Облік запасів за 2016 рік:
№
рах
унк
у
20
201

202

Назва
рахунку

Виробничі
запаси
Сировина й
матеріали
Купiвельнi
напівфабрика
ти та
комплектуючі
вироби
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Паливо
Будiвельнi
матеріали
Запасні
частини
Iншi
матеріали
Малоцiннi та
швидкознош
увані
предмети

28

Товари

203
205
207
209

Залишок
на початок

Залишок на
кінець

Зростання

%

періоду

грн

зростанн
я

періоду

Дебет

Кредит

3842897,47

27 539 321,83

25 845 428,71

5 536 790,59

1 693 893,12

44,1

2190396,38

10 870 302,52

10 063 274,99

2 997 423,91

807 027,53

36,8

912826,11

5 003 649,89

4 410 458,38

1 506 017,62

593 191,51

65,0

433927,6

7 569 447,87

7 575 217,93

428 157,54

-5 770,06

-1,3

119881,97

1 596 871,21

1 474 118,45

242 634,73

122 752,76

102,4

15489,6

1 801 970,58

1 792 468,18

24 992,00

9 502,40

61,3

170375,81

697 079,76

529 890,78

337 564,79

167 188,98

98,1

28412,19

891 552,80

891 887,49

28 077,50

-334,69

-1,2

73636,18

3 751 716,10

3 749 707,68

75 573,58

1 937,40

2,6

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група,
обліковими цінами є – первісна вартість запасів, товарів, незавершеного виробництва і
готової продукції обліковуються згідно з вимогами П(С)БО 9 «Запаси»
та
Наказу
підприємства «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику». Методи, які
використаються підприємством по відображенню витрат відповідають вимогам Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 31.12.1999 року в редакції наказу МФУ
№ 318.
Списання матеріалів і матеріальних цінностей провадиться на підставі актів на
списання, калькуляцій, технологічних норм, видаткових накладних, товаро - транспортних
накладних та інших документів, усі документи підписані та затверджені уповноваженими
особами і керівниками підприємства.
Активи, що використовуються протягом не більш одного року, або нормального
операційного циклу, якщо він більш року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними
предметами та обліковуються на підприємстві на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані
предмети». Відповідно до вимог пункту 23 П(С)БО 9 «Запаси» від 20.10.1999 року в редакції
наказу МФУ № 246 та Наказу підприємства «Про організацію бухгалтерського обліку та
облікову політику», вартість цих малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в
експлуатацію, підприємство виключає і складу активів ( списується з балансу на витрати) з
подальшою організацією оперативного кількісного обліку та цих предметів за місцями їх
експлуатації у відповідних матеріально - відповідальних осіб протягом строку їх фактичного
або нормативного використання.
Визначені методи обліку придбання і вибуття запасів, незавершеного виробництва,
готової продукції, товарів були незмінні протягом звітного періоду , витрати по запасам
визначаються по методу ФІФО.
Придбання і вибуття запасів, товарів, готової продукції підтверджено первинними
документами.
Коефіцієнт зростання запасів 1,4, що с більш одиниці, це свідчить про зростання
підприємством у звітному періоді господарської діяльності. Незначне зростання запасів не
призводить до надлишкового накопичення виробничих запасів, зростання обсягів готової
продукції на складі тощо;
Аудитор попереджує., що зростання запасів, непропорційне зростанню доходів, може
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свідчити про уповільнення їх обороту, відволікання фінансових ресурсів і погіршення
фінансового стану підприємства. Тенденції оборотності виробничих запасів характеризує
відповідний коефіцієнт (Коб.зап.) станом на 31.12.2015 року - 45,8 , станом на 31.12.2016
року -36,6, який розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) до вартості запасів (Коб.зап. = форма 2 рядок 2000 / форма
1 рядок 1100). Зменшення значення Коб.зап. на кінець звітного періоду в порівнянні з його
значенням на початок року свідчить про уповільнення обороту запасів. За таких умов
доцільно проаналізувати причини надлишкового накопичення запасів та збільшення обсягів
незавершеного виробництва, залишків готової продукції, відволікання активів з виробничого
обороту.
До
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом та за виданими авансами містить
Пунктів переплату по податкам та оплату в рахунок наступних робіт і послуг.
№ 7,
Оцінка іншої поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
8, 11
визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і
послуг та оцінюється за первісною вартістю. Довгострокової дебіторської заборгованості в
бухгалтерському обліку немає згідно первинних документів. Поточна дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за
чистою реалізаційною вартістю.
Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу не обчислюється величина
резерву сумнівних боргів.
Дебіторською заборгованістю визнаються акти прийому – передачі(здачі) виконаних робіт
підписаних та прийнятих замовниками, покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з
правом власності та сума доходу(виручки) може бути достовірно визначено та виходячи зі
ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно
оцінений результат цієї операції..
Аудитори не згодні з рішенням управлінського персоналу підприємства
по
використанню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій затверджений наказом Міністерства фінансів України від ЗО. 11.1099
№ 291, зареєстрований у Міністерстві юстиції 21.12.1999 р, якій затверджено наказом
Мінекономрозвитку України за № 243 від 05.05.2013 року ” Про організацію бухгалтерського
обліку та облікову політику ”, при здійсненні
бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги .
Додатком №6 до наказу Мінекономрозвитку
України за № 243 від 05.05.2013 року ” Про організацію бухгалтерського обліку та облікову
політику ”, при здійсненні бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості за продукцію,
товари, роботи, послуги, передбачено використання для бухгалтерського обліку рахунок та
субрахунки бухгалтерського обліку 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками ”.
Підприємствам дозволено для обліку специфічних господарських операцій використовувати
додаткові субрахунки зі збереженням номерів рахунків діючого плану. Усі застосовувані
субрахунки повинні бути затверджені наказом. Затверджений робочий план рахунків не може
змінюватися протягом звітного року. Відступ від нього є порушенням законодавства про
ведення бухгалтерського обліку.
Класифікацію дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за строками
непогашення використовують під час обчислення резерву сумнівних боргів і розкривають у
примітках до фінансової звітності.
Оцінка поточної дебіторської заборгованості ґрунтується на первісній вартості, яка
залежить від виду дебіторської заборгованості та особливостей її визнання.
Уся сума поточної заборгованості за товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за
термінами непогашення до 360 днів.
Питома вага показника у складі оборотних активів :
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ та динаміки дебіторської заборгованості
На початок
На кінець
звітного
звітного
Фор
періоду
періоду
ма
звітн
№
Пито
Пито
ості,
з/ Найменування
ма
ма
код
Вага
Вага
п
показників
рядк
сума,
сума,
в
в
а
тис.
актив тис.
актив
грн
ах,%
грн
ах,%
1
2
3
4
5,0
6
7,0
Довгострокова
29 661
41 844
дебіторська
ф.1
1 заборгованість
1040
15,1
17,8

Коефіц
ієнт
зроста
ння
(гр.6/гр.
4)|

Абсолют|не зростання ,
тис. грн
(гр.6-гр.4)|
8

9,0

12 183

1,41
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2

3
4

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
ф.1
за виданими
1030
авансами
483
0,2
Інша поточна
дебіторська
ф.1
заборгованість
1155
3 891
2,0
Інші оборотні
ф.1
активи
1190
3 803
1,9
в т.ч. заборгованість
0
з якій минув термін
позивної давнини
в т.ч. резерв
0
сумнівних боргів
Всього дебіторської
заборгованості
37 838
19,3

397

0,2

-86

0,82

3 848

1,6

-43

0,99

4 536

1,9

733

1,19

0

0

0,0

0

0

0,0

12787

1,34

50 625

21,5

У складі інших оборотних активів обліковано - дебіторська заборгованість, яка складається з
оборотних кошів по податку на додану вартість
До
Облік грошових коштів та їх еквівалентів в національної та іноземних валютах, відповідає
пункту вимогам діючого законодавства України, операції по розрахунковому рахунку та касовим
№9
операціям ведуться без порушень
Залишки грошових коштів на поточних рахунках в національної валюті станом на
31.12.2016 року включно підтверджено виписками банківських установ станом на 31.12.2016
року та на 01.01.2017 року, залишок в касі у національній валюті станом на 31.12.2016 року
включно підтверджено актами інвентаризації .
Підприємство включає до складу грошових коштів та їх еквівалентів готівкові грошові кошти,
залишки на рахунках у банках.
Питома вага показника у складі оборотних активів станом на 31.12.2016 року складає
(58 031 /72 827) – 79,7 відсотка.
Питома вага показника у складі загальних активів станом на 31.12.2016 року складає
(58 031/235 493 ) – 24,6 відсотка
Обмежень по використанню грошових коштів та їх еквівалентів в в фінансово господарської діяльності згідно наданих документів на підприємстві не встановлено.
До
У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом
Пункту поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів та
10
витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі
витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Це витрати, які складаються зі
сплати витрат по періодичним виданням, інформаційному обслуговуванню підприємства по
законодавчій базі та іншим витратам майбутнього періоду, згідно вимог законодавства по
бухгалтерському обліку, підприємство провадило зараховування цих витрат щомісячно на
витрати підприємства.

На думку аудиторів, дані фінансової звітності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
станом на 31.12.2016 року включно, відносно активів підприємства, грошових коштів
відповідають даним реєстрів аналітичного і синтетичного обліку та первинним
документам, наданих на розгляд аудиторам, склад, достовірність і повнота їх оцінки в
цілому та ступінь розкриття за видами активів в основному відповідають
законодавству України та Національним Стандартам Бухгалтерського Обліку.

2.3. Аудит власного капіталу
Власний капітал станом на 31.12.2016 року включно становить 176 975 тисяч
гривень, класифіковано і визначено без порушень .
Збільшення власного капіталу за 2016 рік (176 975- 146 630), на
30 345 тисяч гривень відбулось в основному за рахунок прибутку за 2016 рік на суму
22 482 тис. грн.
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Структура власного капіталу підприємства станом на 31.12.2016 року включно :
№
пу
нк
ту

Код
рядку
балан
су

1

1400

2

1410

До
пу
нкт
у
№
1

До
пу
нкт
у
№
2

Статті звітності

Зареєстрований
капітал
Додатковий капітал

Залишок
станом
на
31.12.2016
року
включно по
даним
фінансової
звітності,
тис. грн
7 340
169 635

№
Балансового
рахунку
аналітичного
обліку

40 «Статутний
капітал»
423 «Дооцінка
активів»
424
„Безоплатно
одержані
необоротні
активи ”
425 „
Інший
додатковий
капітал ”
4262 „
Використання
фонду розвитку
виробництва ”

Залишок
станом
на
31.12.2016
року включно
по
аналітичному
обліку, грн.

Відповідність
законодавству
України
про
облік,
класифікацію та
розкриття
інформації

7 340 162,20

П(С)БО1-П(С)БО
5
П(С)БО1- П(С)БО
34

3 648,52
56 381301,68

105 958,51

113 143 985,50

Разом власний капітал
176 975
ОПИС АУДИТОРІВ ДО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації,метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» ( надалі - ДП
УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») засновано на державної власності, належить до сфери управління
міністерства економічного розвитку і торгівлі України та є державним комерційним підприємством,
та первинна реєстрація проведена 13 травня 1992 року.
Згідно нової редакції Статуту зареєстрованого 26.07.2013 року за № 10681050031000340
Голосіївською
Районною в м. Києві державною адміністрацією та затвердженого наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України № 812 від 16.07.2013 року, статутний капітал становить 7 340 000,00
гривень.
Дані структури додаткового капітулу за 2016 року:
№
Назва рахунку
рах
унк
у
42
Додатковий капітал
В тому числі:
423
Дооцінка активів
Безоплатно одержані
424
необоротні активи
425
Інший додатковий капітал
Фонд розвитку
426
виробництва
В тому числі:
426
Фонд розвитку
1
виробництва
426
Використання фонду
2
розвитку виробництва

Залишок станом
на
01.01.2016
року, грн.

139 290 042,31

Використано,
грн
33 830 992,88

Нараховано,
грн
64 175 844,78

3 648,52

Залишок станом
на
31.12.2016
року включно,
грн.
169 634 894,21
3 648,52

45 603 148,64
105 958,51

14 264 209,46

25 042 362,50

56 381 301,68
105 958,51

93 577 286,64

19 566 783,42

39 133 482,28

113 143 985,50

19 566 741,14

19 566 741,14
19 566 698,86

113 143 985,50

93 577 286,64
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ та динаміки власного капіталу підприємства

№
з/
п

1
1
2

Форм
а
звітн
ості,
код
рядка
ф.1

Найменування
показників

2
Зареєстрований капітал
Додатковий капітал
Разом власний капітал

3
1400
1410

Нарахування фондів за 2016 рік

період
1 кв.2016
р.
2 кв.2016
р.
3 кв.2016
р.
4 кв.2016
р.
Всього

фінансовий
результат до
оподаткуван
ня

На кінець

На початок
звітного

звітного
періоду

періоду
сума,
тис. грн
4
7 340
139 290
146 630

податок на
прибуток 18%

Питома
вага,%
5
5,0
95,0
100,0

чистий фін.
результат

сума,
тис. грн

Питома
вага,%

6
7 340
169 635
176 975

7
4,1
95,9
100,0

ФМЗ 30%

Абсол
ют
не
зроста
ння,
тис.
грн
(гр.6гр.4)|
8
0
30 345
30 345

Коефіц
ієнт
зроста
ння
(гр.6/гр.
4)|

9
1,0
1,2

ФРВ 70%

3 454 938,59

816514

2 638 424,59

791 228,14

1 847 196,45

5 425 322,90

996758

4 428 564,90

607 615,60

3 820 949,30

10 586 052,43

1919464

8 666 588,43

751 332,02

7 915 256,41

7 871 074,01

1 121 921,50

6 749 152,51

765 975,05

5 983 177,46

27 337 387,93

4 854 657,50

22 482 730,43

2 916 150,81

19 566 579,62

Коефіцієнта зростання активів підприємства складає 1,2
Коефіцієнт зростання власного капіталу складає 1,2
Коефіцієнт зростання власного капіталу рівний коефіцієнту зростання активів підприємства ,
це свідчить про не скорочення обсягів власних джерел фінансування діяльності підприємства
(прибутку, використання резервів тощо). Причому коефіцієнт зростання власного капіталу
не зменшується та не зростає за рахунок додаткового або зареєстрованого капіталу і за рахунок
прибутку підприємства. тому аудитор рекомендує підприємству проводить аналіз
можливого штучного завищення витрат підприємства або аналіз доходності підприємства.

На думку аудиторів, розкриття інформації про власний капітал в балансі та в звіті
про власний капітал станом на 31.12.2016 року включно в повній мірі відповідає вимогам
чинного законодавства України та облікової політики підприємства.

2.4. Аудит зобов’язань підприємства
Станом на 31.12.2016 року включно загальні зобов’язання
ДП
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» збільшились в порівняні з даними на початок 2016 року (
(58 518/( 13 725+35 660)*100)-100)=18,5) на 18,5 відсотка та складають 58 518 тисяч
гривень.
Збільшення зобов’язань відбулося, в основному, за рахунок збільшення
поточних забезпечень витрат персоналу і поточних зобов’язань по кредиторської
заборгованості за розрахунками з бюджетом, одержаними авансами та інші.
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Зобов'язання підприємства станом на 31.12.2016 року включно
№
пунк
ту

Код
рядку
баланс
у

Статті
звітності

1615

Поточна
кредиторська
заборгованість
за товари,
роботи,
послуги

1

1620

1621

Поточна
кредиторська
заборгованість
за
розрахунками з
бюджетом
у тому числі з
податку на
прибуток

Залишок
№ Балансового
Залишок
станом на
рахунку
станом на
31.12.2016
аналітичного
31.12.2016
року
обліку
року включно
включно по
по
даним
аналітичному
фінансової
обліку, грн
звітності,
тис. грн
Поточні зобов’язання і забезпечення
69 631 «Розрахунки з
68416,26
вітчизняними
постачальниками
за послуги та тмц»

6 245

599

1625

Поточна
кредиторська
заборгованість
за
розрахунками
зі страхування

1 279

1630

Поточна
кредиторська
заборгованість
за
розрахунками з

5 464

632 «Розрахунки з
іноземними
постачальниками»

852,68

6411 «Розрахунки
за
прибутковим
податком»
6412 «Розрахунки
по ПДВ»
6413 «Розрахунки з
податку
на
прибуток»
6417 «Розрахунки
по
податку
на
землю»
6419 «Розрахунки
по рентній платі»
64118 «Розрахунки
по єкоподатку»
64120
«Розрахунки по
податку на
нерухомість»
642»Розрахунки по
іншим
податкам(в/збір)»
6511
«Розрахунки з ПФ
за тарифом»

1 249 869,90

661 «Розрахунки за
заробітною
платою»
662 «Розрахунки з
депонентами»

5 282 199,14

4 167 086,31
598 817,22

Відповідність
законодавству
України про
облік,
класифікацію та
розкриття
інформації

П)С)БО
11
«Зобов'язання», в
редакції
наказу
МФУ
від
31.01.2000 року за
№ 20
П(С)БО 9 “Запаси”,
затвердженого
наказом МФУ від
20.10.1999 року за
№ 246
П(С)ОБ
16
"Витрати",
затвердженого
наказом МФУ від
31 грудня 1999
року N 318
П(С)БО
18
"Будівельні
контракти"
затвердженого
наказом МФУ від
28.04.2001 № 205
П)С)БО
11
«Зобов'язання», в
редакції
наказу
МФУ
від
31.01.2000 року за
№ 20
Податковий Кодекс
України

53 718,16
1 001,10

93,31
74 735,66

99 552,62

1 278 845,68

1 506,62

Законодавство про
єдиний соціальний
внесок, пенсійне
забезпечення та
інші
загальнодержавні
соціальні фонди
ЗУ «Про оплату
праці»(Ізі змінами і
доповненнями)
від 24 березня
1995 року за N

29

оплати праці

2

1635

Поточна
кредиторська
заборгованість
за одержаними
авансами

663 «Розрахунки
по іншим
виплатам»

26 821

3

1660

Поточні
забезпечення

18 390

4

1690

Інші поточні
зобов’язання

250

Разом зобов’язання
До
пункту
№1

До
пункту
№2

681 «Розрахунки за
одержаннями
авансами
з
вітчизняними
замовниками»
6852 „Розрахунки
за
одержаннями
авансами
з
імпортними
замовниками»
47 «Забезпечення
на
виплату
відпусток
працівникам»
6851»Розрахунки з
іншими
кредиторами»
6853 «Розрахунки
за аліментами»
644 «Податковий
кредит по ПДВ»

179 818,29

23 310 062,01

3 510 850,65

108/95-ВР
П)С)БО 11
«Зобов'язання», в
редакції наказу
МФУ від
31.01.2000 року за
№ 20
П(С)БО 26
"Виплати
працівникам"
в
редакції наказу
МФУ від
28.10.2003 № 601
П)С)БО 11
«Зобов'язання», в
редакції наказу
МФУ від
31.01.2000 року за
№ 20

18 389 844,50

144 635,83

36 549,25
68 391,34

58 518

ОПИС АУДИТОРІВ ДО ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Кредиторська заборгованість з постачальниками обліковується на підприємстві одночасно з
отриманням виробничих запасів, товарів, отриманим роботам (послугам), які пов’язані з
загальновиробничими, адміністративними, інших операційними, фінансовими, іншими витратами(в
інші витрати включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності, але не пов'язані
безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).
Кредиторська заборгованість з
субпідрядниками роботами обліковується на підприємстві
одночасно з собівартістю реалізованих і виконаних субпідрядниками будівельних та інших робіт.
2. Дані, відображені в звітності по розрахункам з бюджетом по прибутку, податку на
додану вартість, по доходу з фізичних осіб та іншим податкам і платежам, а також
по відрахуванням до загальнодержавних фондів, відповідають даним синтетичних
та аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та податкової і іншої звітності .
Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.
3. Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці обліковуються одночасно з
витратами по собівартості робіт(послуг), загальновиробничими, адміністративними,
інших операційними, іншими витратами.
Для нарахування заробітної плати, відділ бухгалтерського обліку підприємства використовував
наступні документи:
• штатний розклад.
• відомість нарахування заробітної плати, яка затверджується генеральним директором.
• накази про прийняття на роботу та звільнення працівників.
• договори цивільне – правового характеру і акти виконаних робіт до договорів.
• табелі обліку робочого часу.
Усі зобов’язання по оплаті праці поточні.
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів обліковуються на підприємстві в
складі попередніх оплат по договорам з контрагентами на виконання робіт (послуг) та іншими
покупцями
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До
пункту
№3
До
пункту
№4

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.
Підприємство створює забезпечення на виплату відпусток працівникам, які можуть створюватися
для відшкодування наступних (майбутніх) витрат. Суми створених забезпечень визнаються
витратами. На думку аудиторів, створення цих забезпечень суттєво впливає на відображення
зобов’язання підприємства та фінансовий результат. Оцінка та класифікація підприємством
визначена без порушень.
Інші поточні зобов'язання обліковуються на балансових рахунках:
• 681 «Розрахунки з іншими кредиторами», у т.ч. одночасно як відрахування з нарахованої суми
оплати праці працівників.
•
644 «Податковий кредит по ПДВ», це за залишок обліку оборотних коштів по податку на
додану вартість
Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

При аналізі структури та динаміки зобов'язань підприємства аудиторами не виявлені
негативні тенденції щодо зростання заборгованості підприємства. Аудитор рекомендує, ДП
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
зробити аналіз динаміки заборгованості підприємства за
розрахунками з поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами .
На думку аудиторів, дані фінансової звітності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
станом на 31.12.2016 року включно по відображенню зобов’язань, відповідають
даним реєстрів аналітичного і синтетичного обліку та первинним документам,
наданих на розгляд аудитору, склад, достовірність і повнота, їх оцінки в цілому та
ступінь розкриття інформації за видами зобов’язань, відповідають законодавству
України та Національним Стандартам Бухгалтерського Обліку та облікової політики
підприємства.
2.5. Аудит фінансових результатів та сукупного доходу
Склад доходів та витрат за 2016 рік
№
пунк
ту

1

2

Код
рядку
звіту
про
фінанс
ові
резуль
тати
2000

2120

Статті
звітності

Чистий дохід
від реалізації
продукції
(товарів, робіт,
послуг)

Інші операційні
доходи

Сума за
2016 рік по
даним
фінансової
звітності,
тис. грн

ДОХОДИ
206 824

49 050

№ Балансового
рахунку
аналітичного
обліку

701 «Дохід від
реалізації готової
продукції»
702 «Дохід від
реалізації товару»
703 «Дохід від
реалізації робіт і
послуг»
643 „Податкові
зобов’язання”
711”Дохід від
реалізації
іноземної валюти»
712 «Дохід від
реалізації інших
оборотних активів»
717 «Дохід від
списання
кредиторської
заборгованості»
718 „Дохід від
безоплатно
одержаних
основних засобів»
719 «Інші доходи

Сума за
2016 рік по
даним
аналітичному
обліку, грн.

1 683 155,06

2 018 105,30
243 917 249,77
(40 794 578,94)
14 481,46

10 657,60

Відповідніст
ь
законодавст
ву України
про облік,
класифікаці
ю та
розкриття
інформації
П(С)БО
15
«Доходи»,
затвердженог
о
наказом
МФУ
від
29.11.1999
року за № 290
та
наказу
«Про
організацію
бухгалтерсько
го обліку та
облікову
політику”
підприємства
».

172 939,56

45 566 435,76

891 825,56
31

від операційної
діяльності»
714 „Дохід від
операційної
курсової різниці»
643 „Податкові
зобов’язання”
3

4

2240

2050

5

2130

6

2150

7

2180

8

2290

Інші доходи

Собівартість
реалізованої
продукції
(товарів, робіт,
послуг)

Адміністративні
витрати

688

745 «Дохід від
безоплатно
одержаних
активів»
746 «Інші доходи
від звичайної
діяльності»

ВИТРАТИ
(158 320) 901 «Собівартість
реалізованої
готової продукції»
902 «Собівартість
реалізованих
товарів»
903 «Собівартість
реалізованих робіт,
послуг»
(15 134)

92
«Адміністративні
витрати»
Витрати на
(79) 93 „Витрати на
збут
збут”
Інші операційні
(55 692) 942 „Собівартість
витрати
реалізованої
іноземної валюти”
943 „Собівартість
реалізованих
виробничих
запасів”
944
„Сумнівні та
безнадійні борги”
945 „
Втрати від
операційної
курсової різниці”
948 « Визнані
штрафи,пені»
9491
„Витрати на
розвиток
виробництва по
бюджету”
9492
„Витрати на
соціальний
розвиток”
9495
„Витрати на
утримання стомат.
Кабінету”
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Фінансовий
27 337 79 «Фінансовий
результат до
результат»
оподаткування:
прибуток

2 409 257,86

(15 818,86)
667 435,41

21 036,28

6 494 236,92

2 115 966,74

149 710 255,74

15 133 590,99

П(С)БО
16
«Витрати»,
затвердженог
о
наказом
МФУ
від
31.12.1999
року за № 318
П(С)БО
9
“Запаси”,
затвердженог
о
наказом
МФУ
від
20.10.1999
року за № 246

79 372,06
41 375,27

35 692,29

41 019,73

1 891 057,27

71 021,59

45 531 715,93

7 664 809,88

414 811,19

27 337 387,93

32

9

10

До
пунк
тів
№1№3

Витрати(дохід)з
4 855 98»Податок на
податку на
прибуток»
4 854 657,50
прибуток
2350
Чистий
22 482 79 «Фінансовий
22 482 730,43
фінансовий
результат»
результат :
прибуток
ОПИС АУДИТОРІВ ДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Відображення доходів у бухгалтерському обліку здійснюється на підставі первинних
документів – актів прийому – передачі виконаних послуг (робіт), видаткових і товаро - транспортних
накладних, прибутковий касових ордерів та виписок банку, які передбачені статтею 9 Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за № 996XIV.
За результатами вибіркової аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображені в
оборотно–сальдових
відомостях,
наданих
аудитору
стосовно
доходів
ДП
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за 2016 рік, відповідають первинним документам.
За період, що перевірявся, підприємство здійснювало основну комерційну діяльність по
продажу робіт(послуг) в сфері регулювання та сприяння ефективному веденню економічної
діяльності ( в наявності є свідоцтва на уповноваження на проведення повірки (калібрування)
засобів вимірювальної техніки, атестації методик виконання вимірювань у сфері поширення
державного метрологічного нагляду та інших видів послуг, також атестати на акредитацію на
лабораторні дослідження та випробування продукції та інших засобів на відповідність до ДСТУ) та
продажу інших послуг,
товарів
та отримало інші операційні доходи у вигляді списання
кредиторської заборгованості, безоплатно отриманих активів, реалізації іноземної валюти та інші,
інші доходи у вигляді доходів від безоплатно одержаних активів та інших джерел.
Бухгалтерський облік доходів здійснюється на підприємстві в залежності від нарахованих
доходів на окремих субрахунках бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків бухгалтерського
обліку та Інструкції № 291.
Визнання підприємством доходу (виручки) від реалізації визнається під час збільшення активу у
вигляду дебіторської заборгованості або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання
власного капіталу , за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку підприємством за групами згідно
діючого законодавства України та облікової політики підприємства.
2300

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається на
підприємстві в разі наявності всіх наведених нижче умов:
• покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший
актив);
• підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією
(товарами, іншими активами);
• сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
• є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод
підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
2. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, виконаних робіт та інших послуг і робіт визнається
підприємством, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг, робіт або на дату
балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.
Результат операції з надання послуг і робіт підприємством достовірно оцінюється за наявності
всіх наведених нижче умов:
• можливості достовірної оцінки доходу;
• імовірності надходження економічних вигод від надання послуг і робіт;
• можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг і робіт на дату балансу;
• можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг і робіт та необхідних
для їх завершення.
Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг і робіт проводиться:
• вивченням виконаної роботи і послуги;
• визначенням питомої ваги обсягу послуг і робіт, наданих на певну дату, у загальному обсязі
послуг і робіт, які мають бути надані;
• визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг і
робіт, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату,
включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг і робіт на цю саму дату.
3. Інші доходи, інші операційні доходи – це доходи, який виникає в результаті діяльності та
мають інші ознаки ніж дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів),
виконаних робіт по інших послугах і роботах, фінансовій дохід. Дохід відображається в
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бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають
отриманню.
До
пунк
тів
№4№8

Відображення витрат ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за 2016 рік здійснювалось на
відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції №
291 без використання 8-го класу рахунків.
Відображення витрат у бухгалтерському обліку підприємства здійснюється на підставі
первинних документів - актів прийому – передачі виконаних послуг (робіт), видаткових і товаро транспортних накладних, виписок банку,
авансових звітів та інших первинних документів.
Регістрами бухгалтерського обліку витрат є відомості обліку по окремих субрахунках витрат.
За результатами вибіркової аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, які
відображені в оборотно–сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно витрат ДП
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за 2016 рік, відповідають первинним документам та даним фінансової
звітності.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку підприємством одночасно зі зменшенням
активів або збільшенням зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Також, витрати визнаються підприємством витратами певного періоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого вони здійснені.
На підприємстві облікують такі витрати:
1. Собівартість реалізованих товарів визначається згідно П(С)БО 9 "Запаси".
2. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
• прямі матеріальні витрати;
• прямі витрати на оплату праці;
• прямі амортизаційні відрахування на основні засоби;
• інші прямі витрати виробничого характеру;
• змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
Витрати включають витрати, безпосередньо
пов'язані з виконанням даного контракту,
договору. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)
установлюються підприємством в наказі „Про організацію бухгалтерського обліку та облікову
політику” та затверджується уповноваженим органом .
До складу загальновиробничих витрат включаються в основному:
• Витрати на управління виробництвом
• Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання
виробничих приміщень. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці
загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування
робітників та апарату управління виробництвом;
• Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного
середовища.
• Інші витрати ( нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування
матеріальних цінностей на підприємстві; тощо).
Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.
Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством в
наказі про облікову політику з урахуванням галузевої інструкції та Державних будівельних
норм(ДБН)
3. До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на
обслуговування та управління підприємством:
• загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів,
представницькі витрати тощо);
• витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого
загальногосподарського персоналу;
• витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів
загальногосподарського
використання
(операційна
оренда,
страхування
майна,
амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
• винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
• витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
• амортизація активів загальногосподарського використання;
• витрати на врегулювання спорів у судових органах;
• податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків,
зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції,
робіт, послуг);
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•
•

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
інші витрати загальногосподарського призначення.

4. До інших операційних витрат включаються:
• собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку
складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;
• сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;
• втрати від знецінення запасів;
• нестачі й втрати від псування цінностей;
• визнані штрафи, пеня, неустойка;
• інші витрати операційної діяльності.
Витрати операційної діяльності групуються підприємством за такими економічними елементами:
• матеріальні затрати;
• витрати на оплату праці;
• відрахування на соціальні заходи;
• амортизація;
• інші операційні витрати.
5. До складу витрат на збут відносяться витрати, пов’язані зі збутом робіт і послуг.
6. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім
фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції
(товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:
• собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з
реалізацією необоротних активів);
• сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;
• витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);
• залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;
• інші витрати звичайної діяльності.
Структура елементів операційних витрат підприємства за 2016 рік , яка відображена у
фінансової звітності
№
Назва витрат
Код рядку
За звітний період
п/п
форми
Сума (тис. грн.)
фінансових
результатів
11 016
1
Матеріальні витрати
2500
114915
3
Витрати на оплату праці
2505
24 831
4
Відрахування на соціальні заходи 2510
26 852
5
Амортизація
2515
51 611
6
Інші операційні витрати
2520
229
225
Разом витрати
2550
Податок на прибуток визнаються витратами згідно з діючим законодавством України

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ та динаміки фінансових результатів
№
з/п

Форма
звітнос
ті,
код
рядка
ф.2

Найменування
показників

1

2

3

За аналогічний
період
попереднього року

За звітний період
сума,
тис.грн
4

Питома
вага,%

сума,
тис.грн

Абсолютн
е
зростання
,
тис.грн
(гр.4-гр.6)|
8

Коефіцієн
т
зростання
(гр.4/гр.6)|

5

6

Питома
вага,%
7

206 824

80,6

49050
688

19,1
0,3

180 641
33 966
2317

83,3
15,7
1,1

26 183
15 084
-1 629

14,5
44,4
-70,3

256 562

100,00

216 924

100,00

39 638

18,3

143 342
12318

71,1
6,1

14 978
2 816

1,1
1,2

9

ДОХОДИ

1
2
3

Чистий дохід від
реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи

2000
2120
2240

РАЗОМ ДОХОДИ

1
2

Собівартість
реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати

ВИТРАТИ
2050
2130

158 320
15 134

67,6
6,5
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Витрати на збут
Інші операційні витрати
Інші витрати
Витрати (дохід) з податку
6 на прибуток
РАЗОМ ВИТРАТИ
Чистий фінансовий результат:
прибуток
% прибутку від доходу
3
4
5

2150
2180
2270

79
55 692

0,0
23,8
0,0

22
41418
5

0,0
20,5
0,0

57
14 274
-5

3,6
1,3
0,0

2300

4 855
234 080

2,1
100

4 555
201 660

2,3
100

300
32 420

1,1
1,2

2350

22 482
8,8

7 218

1,5

16 532
17,6

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ та динаміки операційних витрат за економічними
елементами
№
з/п

1
1
2
3
4
5

Форма
звітнос
ті,
код
рядка
ф.2

Найменування
показників

2
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на
соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

3
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За аналогічний період
попереднього року

За звітний період

сума,
тис. грн
4
11 016
114915
24 831
26 852
51 611
229 225

Питома
вага,%
5
4,8
50,1
10,8
11,7
22,5
100

сума,
тис. грн

29 384
36 160
197 100

7
5,1
46,0
15,6
14,9
18,3
100

-5 874
-2 532
15 451
32 125

Питома
вага,%
6

10 133
90 718
30 705

Абсолют
не
зростанн
я,
тис. грн
(гр.4гр.6)|
8
883
24 197

Коефіці
єнт
зростан
ня
(гр.4/гр.
6)|%

9
8,7
26,7
-19,1
-8,6
42,7
16,3

Для підтвердження технічної компетентності випробувальні центри (лабораторії) ДП
«Укрметртестстандарт» постійно беруть участь та отримують достовірні результати у
раундах міжнародних міжлабораторних порівняльних випробувань, координатором яких є
провідні організації Бельгії, Франції, Австралії, Великобританії, Італії, України, а також є
постійно діючим координатором проведення міжлабораторних порівнянь результатів
випробувань з акредитованими лабораторіями України за всіма напрямками своєї діяльності.
За останні три роки взято участь у понад 60 раундах міжлабораторних порівняльних
випробувань, де отримано достовірні результати випробувань і завдяки яким підтверджено
високу компетентність випробувальних центрів (лабораторій).
Аналіз витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) за економічними елементами
характеризує динаміку їх змін за звітний період проти попереднього періоду, а також дає
змогу виявити елементи, які значно вплинули на зростання суми витрат операційної
діяльності на одну гривню реалізованої продукції .
За даними таблиці визначено абсолютне та відносне зростання (коефіцієнт зростання)
витрат за економічними елементами.
Аудитор попереджує, якщо коефіцієнти зростання інших операційних витрат значно
перевищують коефіцієнт зростання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт,
послуг), то витрати, які пов'язані з виробничою діяльністю, зростають вищими темпами, ніж
доходи від продажу продукції (робіт, послуг), що свідчить про зниження прибутковості
основних видів продукції (робіт, послуг) підприємства. У цьому випадку підприємством має
бути проведено поглиблений аналіз діяльності підприємства, пов'язаної з реалізацією
продукції, товарів, послуг, а також складу та структури витрат за елементами. Якщо
коефіцієнт зростання витрат на оплату праці перевищує коефіцієнт зростання чистого
доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), то це свідчить про зниження
продуктивності праці. Додаткового аналізу потребують елементи витрат, коефіцієнт
зростання яких перевищує коефіцієнт зростання суми витрат операційної діяльності на одну
гривню реалізованої продукції.
Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ДП
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за 2016 рік в усіх суттєвих аспектах повністю і достовірно
відображає величину і структуру доходів і витрат підприємства , а також розкриває
інформацію про них.
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Фінансові результати і сукупний дохід за 2016 рік реально відображені в
фінансовій звітності підприємства, обсяг нерозподіленого прибутку розкритого у
фінансової звітності в повної інформації.
На підставі вищевикладеного, фінансовий результат від
діяльності
підприємства за 2016 рік – сукупний дохід (чистий фінансовий результат)- прибуток у
розмірі 22 482 тисяч гривень.
Керівництвом забезпечено незмінність визначених методів обліку доходів та
витрат протягом звітного періоду.
Дані, відображені у фінансовій звітності, відповідають даним бухгалтерського
обліку, відповідні показники форм звітності, які взято до порівняння, відповідають
один одному.
3. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ
3.1. Виконання значних правочинів
На протязі 2016 року в ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» не відбувалось виконання
правочинів , які на думку аудитора - є значними, та суттєво мають вплив на відображення в
фінансової звітності, до таких правочинів відносяться правочини, які заключалися і
виконувалися протягом 2016 року на суми 10 і більше відсотків вартості активів підприємства
за даними балансу на початок звітного періоду, по даним балансу це сума дорівнює 19 6 01
500,00 гривень та більше.
3.2. Ідентифікація та оцінка аудиторами ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства.
При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур
для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у
фінансової звітності, ми розглянули отриману від ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
інформацію, як у вигляді тверджень(пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських
доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження
викривлень внаслідок шахрайства.
Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами як того вимагають МСА,
керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що
можуть вплинути на діяльність ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Ми також не отримали
жодної іншої інформації про відомі факти таких дій зі сторони управлінського персоналу,
працівників, відповідальних осіб за фінансову інформацію або інших осіб
При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур
для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у
фінансової звітності, на думку аудитора, ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів
внаслідок шахрайства або помилок не існує.
3.3. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою
інформацією.
При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур
для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у
фінансової звітності та порівняння фінансової звітності з іншою, ми ознайомилися з
відомостями, що лягли в основу складання іншої звітної інформації, що подається та/або
розкривається разом з річними фінансовими звітами. На основі її аналізу ми робимо
висновок про відсутність в інформації щодо фінансових показників, які містять пропуски,
перекручення та суттєві суперечності з інформацією наведеною у фінансової звітності ДП
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» станом на 31.12.2016 року включно.
3.4.Аналіз показників фінансової звітності
№

Показники

1

2

Нормат.
значення

На
початок
року

На кінець
року

Відхилення

3

4

5

6

>0

19306

14309

-4997

Показники фінансової стійкості
Чистий оборотний капітал

37

Коефіцієнт маневреності власних коштів
Співвідношення залучених і власних коштів (коеф.
автономності)

>0,2

0,0394

0,0809

0,0414

<1,0

0,3382

0,3307

-0,0075

>1,5-2,5

1,5384

1,2445

-0,2938

> 0,6

1,4284

1,1481

-0,2802

>0,2-0,25

1,1327

0,9917

-0,1410

>1

0,7473

0,7515

0,0042

<2,0
<0,2

1,3382
0,2768

1,3307
0,0000

-0,0075
-0,2768

> 0,1

0,1048

0,1965

0,0917

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

>0

193,4641

520,8495

327,3854

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

>0

30,6677

43,1785

12,5108

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

>0

47,8634

29,4542

-18,4092

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

>0

1,7988

1,4605

-0,3383

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

>0

1,2877

0,9388

-0,3489

>0,47

0,9633

0,7055

-0,2578

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

>0,2

0

0

0

Коефіцієнт рентабельності активів

>0,14

0

0

0

Коефіцієнт рентабельності діяльності

>0,3

0,2258

0,1896

-0,0361

1,6226

1,4138

-0,2089

Показник Х1

0,3377

0,3711

Показник Х2

0,0000

0,0000

Показник Х3

0,2434

0,2689

Показник Х4

0,0888

0,0753

Показник Х5

0,9527

0,6985

2,4018

2,6296

Показники ліквідності і платоспроможності
Коефіцієнт загальної лiквiдностi (коеф.покриття)
Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності
Коефіцієнт абсолютної лiквiдностi
Коефіцієнт платоспроможності
Показники забезпеченості
Коефіцієнт фінансової залежності
Коефіцієнт залежності від довгострокових зобов'язань.
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними
засобами
Показники ділової активності

Коефіцієнт оборотності активів
Показники дохідності та рентабельності

Показники аналізу потенційного банкрутства
Z - рахунок Альтмана (Б>2,99;Н 1,8-2,99;Р<1,81)

Коефіцієнт вірогідності банкрутства

>1,0

0,2279

Коефіцієнти перевищують нормативні значення
Фінансову стабільність підприємства характеризують наступні показники:
Коефіцієнт абсолютної ліквідності: станом на 31.12.2016 року включно дорівнює 0,9917
(норматив –0,2-0,25), що відповідає нормативному значенню, та показує достатність
ресурсів для швидкого покриття поточних зобов’язань і боргів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства ліквідувати
поточну заборгованість грошима, які є у нього в розпорядженні на дату проведення аналізу.
Коефіцієнт визначає, яку частину поточної заборгованості підприємство здатне погасити
негайно. Значення коефіцієнта повинно бути в межах від 0,2 до 0,35. У разі, якщо значення
цього коефіцієнту менше 0,2 або динаміка показника є негативною, підприємство повинно
здійснити додатковий аналіз відповідних факторів.
• Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття): станом на 31.12.2016 року включно складає
1,2445, що відповідає нормативному значенню(>1.0, збільшення або 1,0-2,0), коефіцієнт
показує можливість підприємства сплатити поточні зобов'язання своєчасно.

•
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Коефіцієнт загальної ліквідності відображає, скільки одиниць оборотних засобів
припадає на одиницю довгострокових та поточних зобов'язань.
• Коефіцієнт платоспроможності(автономії), фінансової стійкості, якій показує питому вагу
власного капіталу в загальної сумі засобів, авансованих у його діяльність. Станом на
31.12.2016 року включно складає 0,7515, що відповідає нормативному значенню (0,250,5).
Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує співвідношення власних та позикових
коштів. Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має
достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.
Аудитор рекомендує, що частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів
повинна бути не менше 50%, тобто нормативне значення коефіцієнта фінансової стійкості
повинно бути не меншим 1. Якщо коефіцієнт фінансової стійкості менше 1, то підприємство
повинно провести додатковий аналіз з метою виявлення причин зменшення фінансової
стабільності (зниження виручки, зменшення прибутку, необґрунтоване збільшення
матеріальних запасів тощо).
• Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом або коефіцієнт структури капіталу
(фінансування (фінансової незалежності)), який показує ступінь залежності підприємства
від зовнішніх джерел фінансування. Станом на 31.12.2016 року включно складає 1,3307,
що відповідає нормативному значенню (0,5-1,0). Це свідчить про не залежність
підприємства від зовнішніх джерел фінансування та залежність за рахунок коштів
власного капіталу (прибутку).
Коефіцієнт покриття визначає співвідношення усіх поточних активів до поточних
зобов'язань і характеризує достатність оборотних засобів підприємства для погашення своїх
боргів протягом року. Значення коефіцієнта покриття у межах 1-1,5 свідчить про те, що
підприємство своєчасно ліквідує борги.
Аудитор попереджує, що критичне значення коефіцієнта покриття = 1. При коефіцієнті
покриття < 1 підприємство має дуже низьку ліквідність, у цьому випадку, а також негативній
динаміці цього показника підприємство повинно провести додатковий аналіз з метою
виявлення причин, що призвели до зниження ліквідності підприємства, а також уживаються
заходи щодо недопущення банкрутства підприємства.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має значення 0,1965, що
відповідає нормативному значенню та свідчить, що підприємство забезпечено власними
оборотними ресурсами.
• Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу
використовується для поточної діяльності, вкладена в оборотні засоби або –
капіталізована, станом на 31.12.2016 року включно складає 0,9388, що відповідає
нормативному значенню.
Інші коефіцієнти характеризують господарську діяльність, управління фінансовими
ресурсами, інвестиційну політику та ефективність прийняття управлінських рішень
керівниками підприємства.
•

На підставі аналізу показників фінансового стану ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» ,
можна зробити висновок про реальність фінансового стану підприємства.
Виходячи з аналізу показників фінансового стану, на думку аудиторів, можливо
зробить висновок про стабільність фінансового стану підприємства, що показує
вірогідність того, що підприємство зможе безперервно функціонувати як суб’єкт
господарювання.
4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС
Груп», код 31992339, тел./факс (044)243-22-32, вул. Народного Ополчення,26-А,Київ, 03151
вул. А.Антонова, буд.8, кв.30, Киів,03186.Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від
23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410.
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935, видане
аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії
до 23.02.2022 р. та включенена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям
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для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України
надалі - АПУ) від 20.12.2012 року за № 262/3
е-таіІ:ЬагізІег@Ьідтіг., пеі, ЬПр://\ллллл/.Ьаггі5Іег-аис1і1.сот.иа
Директор Цимбал Галина Дмитрівна,
сертифікат
аудитора Серії А №004349,
зиданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, термін дії до 29.09.2019 року.
4.1 .Дата і номер договору на проведення аудиту :______
Договір № 34/16-2 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 15 березня 2017 року,
-ермін дії до 31.12.2017 року.
м.Ки/'е
Директор ТОВ "Аудиторська фірма
'Баррістер АГЕНС Груп"
Цимбал
і
Аудитор,
Сертифікат аудитора
Дерія А № 004349, виданий АПУ 29.09.2000р.
/і1
/!

/

Ж/

Аудитори:
Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат Серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня
1300 року рішенням № 94, термін дії до 29.09.2019 року.
(Цимбал Г.Д.)
Чуян Віра Миколаївна, сертифікат Серії А №002496, виданий АПУ 29 червня 1995
ооку рішенням № 32, термін дії до 29.06.2019 року
(Чуян В.М.)

Зінченко Олена Радівна, сертифікат Серії А №004328, виданий АПУ 29 вересня 2000
р іш е н н і № 94, термін дії до 29.09.2019 року.
(Зінченко О.Р.)
Карпусь Валентин Володимирович, сертифікат аудитора серія А № 004330 від
.09.2000 року, термін дії до 29.09.2019 року.
(Карпусь В.В.)

Дата та місце надання аудиторського висновку
25 квітня 2017 року м. Київ
03151,м. Київ, вул. Народного Ополчення,26А
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