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ТОВАРИСТВо

ЗОБМЕЖЕНОЮ

ВЩПОВЩАЛЬНIСТЮ

"РЕСПЕI(Т АУДИТ"
Свiдоцтво про внесення до Реестру аудиторских

фiрм }(М620

АУДИТОРСЬКИйвисновок
ЩОДОрiчноi' фiнансовоi' звiтностi Комунального
пiДпри€мства «Головний iнформацiЙНО-Обчислювальний
центр» станом на 31.12.2014 року

Керiвництву
Комунального
пiДпри€мства
«Головний iнформацiйно_
обчислювальний
центр»
Ми провели аудит фiнаиСОВОI звiтностi за 20]4 pi" КОМУНШlьного Iliдllриемства
"Головний iНфОРМOI(iйно-обчислювШlьний центр" (дал] - Пiдприсмство),
що додастьс"
яка ВКлюча€: Баланс (форма NQ1) станом на 31 ГРудня 2014 р., Звiт про фiнансовi
результати (форма NQ2) за 2014 piK, Звiт про рух Грошових коштiв (форма NQ3) за 2014 piK,
Звiт про власний капiтал (форма NQ4) за 2014 piK та Примiтки
до рiчноi' фiнаНСОВОi"
звiтностi
(форма N!~5) за 2014 piK, якi складенi
за Нацiональними
положеннями
(стандартами)
бухгалтерського
облiку та опис ОСНовних принципiв облiковоi" полiтики та
iншi ПОЯСнювальнi примiтки.
авлiнського

пе

ЗВIТН1СТь.

У правлiнський
персонал
Пiдпри€мства
несе вiдповiдальнiсть
за пiдготовку
та
nOCToBipHe представленн,
цього фiнаисового звiту вiдповiдно
цо Положень (CтaHnapTiB)
бухгалтерського
облiку Украi'ни.
Вiдповiдальнiсть
управлiнського
персоналу ОХОПЛЮЕ::
розробку, впровадження
та використання
ВНУТРIШНЬОГОконтролю СТОсовно пiдготовки та
достовiрного
представлення
фiнансового
звiту, який не мiстить
Сутт€вих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування
вiдповiДНОi' облiковоi" полiтики,
а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть

аудитора.

Аудитор несе вiдповiдальнiсть
за висловлення
думки щодо цих фiнансових звiтiв
на пiдставi
аудиторськоi'
перевiрки
згiдно з Законом
Украi"ни «Про аудиторську
дiяльнiсть»,
а також МСА 700,705,720.
Аудиторська
перевiрка проводилась
на пiдставi
Закону Украi"ни «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 року NQ 3125-ХII (зi змiнами
й Доповненнями),
Мiжнародних
стандартiв
контролю
якостi аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародноi" федерацii' бухгалтерiв Прийнятих в
якостi нацiональних
стандартiв
аудиту рiшенням
Аудиторськоi'
палати Украi'ни вiд
24.12.2014 NQ 30411 «Про застосування
Стандартiв аудиту». Цi стандарти вимагають вiд
аудитора дотримання
етичних вимог, а також планування
й Виконання
аудиту для
отримання достатньоi' впевненостi,
що фiнансовi звiти не мiстять сутт€вих помилок i
перекручень.

1.
I

I

[.:
,1.
It
r
I
11

l'

.11
, ,

;,
,

'.

-~~.~.~~

~~-------'-~-

~,

=---..=-_--

У зв' язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення
заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку та не було заплановано
присутнiсть при проведеннi щорiчноУ iнвентаризаЦlI, аудитор не виключаЕ:, що
перевiряючим органами можуть бути виявленi iншi додатковi викривлення чи ПОмилки.
Аудит передбачаЕ: виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiУ у фiнансовiй звiтностi. Бибiр процедур
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв СУТТЕ:ВИХ
викривлень
фiнансовоУ звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розгляда€ заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та
достовiрного представлення фiнансовоУ звiтностi суб'€кта господарювання, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Пiдпри€мства. Аудит включаЕ: також
оцiнку вiдповiдностi використаноУ облiковоУ полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансовоУ звiтностiо
Ми вважаЕ:МО,що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашо!
думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивноi' думки.
У зв'язку з ТИМ, що нас не було запрошено до проведення iнвентирiзацiY
Ко.мунального
пiдпРllf:.lltства
«Головнuй
iНфОРJIfaцiйно-обчuслювальнuй
центр»
протягом 2014 року, ми не мали можливостi отримати достатнiй рiвень впевненостi щодо
кiлькостi основних засобiв та запасiв на початок 2015 року. Оскiльки залишок запасiв та
наявнiсть основних засобiв на початок перiоду впливаЕ: на визначення результатiв
операцiй, ми не мали змоги визначити, чи потрiбнi коригування результатiв операцiй та
суми накопиченого нерозподiленого прибутку (збитку) на початок перiоду 2014 року.
Облiковi записи пiДПРИЕ:мствасвiдчать про вiдсутнiсть резерву сумнiвних боргiв
станом на 31.12.2014 року, що передбачено
роздiлом У. Метод обчислення резерву
сумнiвних боргiв Наказу про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiковоУ поiriтики за
NQ 57/1 вiд 03.12.2007 року та змiн до облiковоУ полiтики згiдно наказу NQ74вiд 31.12.2010
року. Ми не мали змоги отримати достатнi аудиторськi докази щодо необхiдностi
розрахунку резерву сумнiвних боргiв, що € вимогами П(С)БО NQ10 «Дебiторська
заборгованiсть» .Бизначити вплив цього питання на фiнансову звiтнiсть неможливо.
Наша аудиторська думка щодо фiнансовоi' звiтностi за перiод, що закiнчився 31
грудня 2014 року, була вiдповiдно модифiкована. Наша думка щодо фiнансовоi' звiтностi
за поточний перiод також модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на
порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв.
Умовно - позитивна думка.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке
йдеться у параграфi
«Пiдстава для висловлення ymobho-позитивноУ думки», фiнансова звiтнiсть вiдображаЕ:
достовiрно, в ycix СУТТЕ:ВИХ
аспектах фiнансовий стан Комунального
пiдпрuсмства
«Головнuй iнформаЦiйно-обчuслювальнuй
центр» станом на 31 грудня 2014 року, його
фiнансовi результати та рух грошових коштiв за piK, що закiнчився на зазначену дату
вiдповiдно до Закону УкраУни «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть' в
YKpaYHi»та прийнятих в YKpaYHiПоло жень (стандартiв) б~J:;~~~~~~КОГО облiку.

Директор аудиторськоУ фiрми, аудитор Бознюк
( серти Ф.lKaTА ПУ сернo"A""r.004044
J~Q
вlД 24121999
о.
?412
?018
)
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Дата складання аудиторського

висновку:
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ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"РЕСПЕКТ АУДИТ»
N!!4620 У Pe€cтpiаудиторських фiрм

АУДИТОРСЬКИЙ
ЗВIТ
про проведення перевiрн:и фiнаНСОВОI звiтностi
J(омунального пiдпри€мства «Головний iнформацiйнообчислювальний центр»
станом на 31 грудня 2014 року
Апресат:
Керiвництво
обчислювальний центр»

Комунального

пiдпри€мства

«Головний

iнформацiйно-

1. OCHOBHiвЩомостi про ПЩПРИСМСТВО
Назва органiзацi!:

Комунальне
пiдпРUf:.lI1ство
обчuслювальнuй центр»

Код €ДРПОУ:
Мiсцезнаходження:
Дата реестрацi!:

04013755
02192, М.Ки!в, вул. Космiчна, буд.12-А
КО.lltунальне пiдпРUf:мство
«Головнuй
iнформацiйнообчuслювальнuй
центр» було зареестроване 07.08.1992
року NQ10671020000003922, oCTaHHi реестрацiйнi змiни
вiдбулись 10.10.2012 року NQ10671070011003922

Види дiяльностi за КВЕД е :

63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацi! на вебвузлах i пов' язана з ними дiяльнiсть;
62.01 Комп'ютерне програмування;
62.02 Консультування з питань iнформатизацi!;
63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, H.B.i.y.;
73.12 Посередництво в розмiщеннi реклами в засобах
масово! iнформацii'
95.11 Ремонт комп'ютерiв i периферiйного устаткування.

«Головнuй

iнформацiйно-

Засновники Товариства:

КЛ
«Головн.uй
iн.формацiйно-обчuслювальнuй
центр»
е комунальним
пiдприемством. Майно пiдприемства е комунальною власнiстю територiальноi' громади м.
Киева i закрiплено за ним на правi господарського
вiдання. Створено згiдно
Розпорядження КМДА NQ357 вiд 25.03.97р. ДКП «ГIOЦ», змiна назви на КП «ГIOЦ»
згiдно Розпорядження КМДА NQ779вiд 25.05.2000 року.
Вiдповiдапьнi особи за перiод, що перевiряеться

. KepiBHi працiвники:

Директор - Мiсань вaт.iерiй Iванович (переведений з 16.01.2013р. на постiйне мiсце
роботи, згiдно з Розпорядженням Ки!вського мiського голови NQ3 вiд 15.01.2013р., Наказ
по пiдприемству заNQ 22-ВК, вiд 16.01.2013 року.).
4

Головний бухгалтер - Яковлева Тетяна Анатолi!вна (переведена на постiйне мiсце
роботи з 13.11.2008 року, Наказ по пiдпри€мству N2 482-ВК вiд 13.11.2008 року.).
Згiдно наданоУ iнформацii" Ко.lI1унальне
слiдуючi рахунки:

пiдпрuсмство

«Г/ОЦ» на

31.12.2014 р. мало

N22600100038106
в ПАТ КБ «Хрещатию>;
N2 2604100018106 в ПАТ КБ «Хрещатик»;
N2 2600400028106 в ПА Т КБ «Хрещатию>;
N22603700028106
в ПАТ КБ «Хрещатию>;
N22603000018106
в ПАТ КБ «Хрещатик»;
N22603400038106
в ПАТ КБ «Хрещатик»;
N2 260088106 в ПАТ КБ «Хрещатию>.

Статvтнuй

капiтал.

Станом на 31.12.2014 року заявлений статутний капiтал Пiдпри€мства склада€
17106479,25 (Сiмнадцять мiльйонiв сто шiсть тисяч чотириста сiмдесят дев'ять грн. 25
коп). Статутний капiтал сформовано майном, переданим комунальному пiдприсмству
на правi господарського вiдання та грошовими коштами .

2. Опис аvдиторсько} перевiрки.
Незалежною аудиторською фiрмою ТОВ «РЕСПЕКТ АУДИТ» була проведена
аудиторська перевiрка фiнансово! звiтностi Пiдпри€мства за перiод з 01 сiчня 2014 року по
31 грудня 2014 року. Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв контролюякостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг, зокрема МСА 700,705,706 та iнших стандартiв. Цi стандарти вимагають вiд
аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторсько!
перевiрки для отримання достатньо! впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттсвих
викривлень. Предметом аудиту були питання перевiрки повноти, достовiрностi та
вiдповiдностi встановлених законодавством вимог щодо формування фiнансово! звiтностi
у складi регулярно! рiчно! iнформацi! за 2014 piK КЛ «Головний
iнформаЦiйнообчиСЛlOвальний центр».

Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансово!
звiтностi: Баланс (форма N21) стан.ом на 31 грудня 2014 р., Звiт про фiнансовi результати (
форма N22) за 2014 piK, Звiт про рух грошових коштiв (форма N23) за 2014 piK, Звiт про
власний капiтал (форма N24) за 2014 piK, та Примiтки до рiчно! фiнансово! звiтностi
(форма N25) за 2014 piK, якi складенi за Нацiональними положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку.
При здiйсненнi аудиту використанi принципи вибiрково! перевiрки iнформацiГз
piBHeMCYТТCBOCTi
5 вiдсоткiв.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв та обгрунтування
сум та iнформацi! розкрито! у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi
застосованих принципiв облiку, якi використовувались Пiдприсмством, нормативним
вимогам
дiючих
нацiональних
положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку та
звiтностi в YKpa!Hi, чин ним протягом перiоду перевiрки. На нашу думку, проведена
аудиторська перевiрка забезпечус розумну основу для аудиторського висновку.
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3. ОПiiсання ваЖJП1IВИХ
~спектiв облiКОВОIполiтики
фiнаНСОВОIзвiтностi.

та iншi примiТЮf до

Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприемствi в 2014 роцi ЗДlИснювалась
вiдповiдно до наказу про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiковоУ полiтики за NQ
57/1 вiд 03.12.2007 року та змiн до облiковоУ полiтики згiдно наказу N!174вiд 31.12.2010
року, вимогам, передбаченими Законом УкраУни "Про бухгалтерсь!<ий облi!< i фiнансову
звiтнiсть в Y!<paYHi"вiд 16.07.99 р. NQ996-X1 V(зi змiнами та Доповненнями) i Положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку NQ1 "Загальнi вимоги до фiнансовоУ звiтностi",
затвердженого на!<азом Мiнфiну У!<раУни31.03.99 р. NQ 87 (зi змiнами та доповненнями
чинними на дату перевiрки) та iншим нормативними документами. Стан синтетичного та
аналiтичного облiку первинних документiв i облiкових pericтpiB в основному вiдповiдае
вимогам, передбаченим нормативними документами з питань органiзацiУ бухгалтерського
облiку в УKpaYHi.На нашу думку iнформацiя у фiнансовiй звiтностi в цiлому вiдповiдае
даним
бухгалтерського
облiку. Концептуальною
основою
фiнансовоУ звiтностi
Пiдприемства е Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського
облiку, iншi
нормативно-правовi акти щодо ведения бухгалтерського облiку та складання фiнансовоУ
звiтностi в YKpaYHi, внутрiшнi положення Пiдприемства.
У фiнансовiй звiтностi
вiдображена iнформацiя, необхiдна внутрiшнiм й зовнiшнiм користувачам фiнансовоi'
звiтностi.
На Пiдприемствi
застосовуеться
журнально-ордерна
форма
ведення
бухгалтерського облiку, за допомогою бухгалтерсь!<оУ црограми 1-С "Бухгалтерiя", версiя
8.2. та спецiалiзованi програмнi продукти.
'
Бухгалтерська i статистична звiтнiсть складалась своечасно.

4. Вiдповiдальнiсть

vправлiнського

персоналу.

Управлiнський
персонал несе вiдповiдальнiсть
за пiдготовку та достовiрне
вiдображення
iнформацiУ в фiнансових
звiтах у вiдповiдностi
до застосованоУ
концептуальноУ основи фiнансовоУ звiтностi, та ця вiдповiдальнiсть стосуеться: розробки,
впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготов!<и та достовiрного
вiдображення iнформацiУ в фiнансових звiтах, що не мiстять суттевих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилок; вибору та застосування
вiдповiдноУ облiковоУ
полiтики; та подання облiкових оцiнок, що е вiдповiдними в даних обставинах.
5. Вiдповiдальнiсть

аудитора.

Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловления думки щодо цих фiнансових звiтiв
на пiдставi аудиторськоУ перевiрки згiдно з Законом УкраУни «Про аудиторську
дiяльнiсть», а також МСА 700,705,720. Аудиторська перевiрка проводилась на пiдставi
Закону УкраУни «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 року NQ3125-ХII (зi змiнами
й Доповненнями), Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг МiжнародноУ федерацi'у бухгалтерiв прийнятих в
якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АудиторськоУ палати УкраУни вiд
24.12.2014 NQ304/1 «Про застосування Стандартiв аудиту». Цi стандарти вимагають вiд
аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньоУ впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттевих помилок i
перекручень.
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у зв'язку
з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення
заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку та не було заплановано
присутнiсть при проведеннi щорiчноi" iнвентаризацii", аудитор не виключа€, що
перевiряючим органами можуть бути виявленi iнщi додатковi викривлення чи помилки.

6. Стан бvхгалтерсы~ого облiI~Ута звiт~остi.
Керуючись вимогами МСА 51 О «Першi завдання : залишки на початок перiоду»
були здiйненi додатковi аудиторськi процедури з метою отримання достатнiх доказiв того,
що статтi фiнансовоi" звiтностi пiдпри€мства станом на 01.01.2014 року €достовiрними.
Був наданий умовно-позитивний аудиторський висновок складений ТОВ «Аудиторська
фiрма «Селена-Аудит
ЛТД»
про пiдтвердження
рiчноi" фiнансовоi"
звiтностi
пiдпри€мства станом на 31 грудня 2013 року.
Таким чином ми прийма€мо як достовiрнi залишки на 01.01.2014р.
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону Украi"ни «Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в YKpai"Hi»вiд 16.07.1999 р. за NQ 996-XIV (зi змiнами та
Доповненнями) з використанням Плану paxYHKiB в бухгалтерському
облiку активiв,
капiталу, зобов'язань i iнших господарських операцiй i 3 врахуванням вимог П(с)БО.
Облiк в ycix сутт€вих аспектах вiдповiда€ вимогамЗакону Украi"ни «Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpai"Hi»з врахуванням вимог затверджених стандартiв та
iнших нормативних
документiв
з питань
органiзацii" бухгалтерського
облiку ..
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй
формi. Наказом про облiкову
полiтику визначено сукупнiсть принципiв, методiв, якi використовуються Пiдпри€мством
для складання i надання фiнансовоi" звiтностi вiдповiдно.до п.23 П(С)БО NQ1 «Загальнi
вимоги до фiнансовоi" звiтностi». Задовiльний
стан бухгалтерського
облiку на
Пiдпри€мствi забезпечив сво€часне складання та подання до вiдповiдних iнстанцiй
фiнансовоi", податковоi" та статистичноi" звiтностi. Аудитором перевiрено вiдповiднiсть
даних фiнансовоi" звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi
один до одного. Проведенi аудитором процедури не мали за мету проведення повноi" та
всеохоплюючоi" перевiрки системи внутрiшнього контролю Пiдпри€мства з метою
визначення Bcix можливих недолiкiв.
Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та Ухзносу.
Облiк основНи>: засобiв.
На пiдставi проведенноi" вибiрковоi" перевiрки ми прийшли до висновку, що даю
аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку основних засобiв.
Станом на 31.12.2014 року залишкова вар'Гiсть основних засобiв склада€ 14967,0
ТИС.грн. в порiвняннi з попереднiм перiодом збiльшилась
на 1869,0 ТИС.грн. При
HapaxYBaHHi зносу основних засобiв застосовувалися
норми i методи нарахування
о..
..
.
,...
амортизаЦll прискореного зменшення залишковOl вартосТ1 для комп ютеРНОl техюки,
введеноУ в експлуатацiю з 01.01.2008р., для iнших основних засобiв прямолiнiйним
методом, що встановлено облiковою полiтикою пiдпри€мства. Класифiкацiя, визнання та
оцiнка основних засобiв в основних аспектах вiдповiдають визначеним методологiчним
засадам формування в бухгалтерському облiку iнформацii" про OCHOBHiзасоби та iншi
необоротнi матерiальнi активи, а також розкриття iнформацii" про них у фiнансовiй
звiтностi згiдно Положення (стандарт) бухгалтерського облiку П(с)БО NQ 7 «OCHOBHi
засоби».
На пiдставi проведенноi" вибiрковоi" перевiрки ми прийшли до висновку, ЩОоблiк
нематерiальних активiв здiйснювався у вiдповiдностi з П(с)БО N28 «Нематерiальнi
активи». Станом на 31.12.2014 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв складае
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7096,0 ТИС.грн. в порiвняннi з попереднiм перiодом зменшилась на 487,0 ТИС.грн. При
HapaxyвaHHi зносу нематерiальних активiв в 2014 poui застосовувалися норми i методи
нарахування амортизацiУ прямолiнiйним методом, що встановлено облiковою полiтикою
пiдпри€мства. На протязi звiтного перiоду визначенi методи нарахування зносу не
змiнювалися.
Облiк заllасiв.
На пiдставi проведенноУ вибiрковоУ перевiрки ми вважа€мо, що аналiтичний облiк
запасiв в основних аспектах вiдповiда€ даним синтетичного облiку та утримуються для
використання пiд час здiйснення господарськоУ дiяльностi. Станом на 31.12.2014 року
пiдпри€мство Ma€ запаси на суму 303,0 ТИС.грн. Залишок запасiв в порiвняннi з
попереднiм перiодом зменшився на 90,0 ТИС.грн. Класифiкацiя, визнання та первiсна
оцiнка запасiв вiдповiдають
визначеним методологiчним
засадам Формування в
бухгалтерському облiку iнформацiУ про запаси, а також розкриття iнформацiУ про них у
фiнансовiй звiтностi згiдно Положення (стандарт) бухгалтерського облiку N2 9 «Запаси».
Облiк грошовux коштiв.
На пiдставi проведенноi' вибiрковоУ перевiрки ми вважа€мо,
що бухгалтерський
облiк та документальне оформлення касових операцiй на Пiдпри€мствi не Ma€сутт€вих
порушень та в основному вiдповiда€ вимогам «Положення про ведення касових операцiй
у нацiональнiй валютi в YKpai'Hi», затвердженому постановою Правлiння Нацiонального
Банку УкраУни вiд 15.12.2004 р. N2 637 (зi змiнами внесеними згiдно з Постановами
нацiонального банку УкраУни). Ведення та документальне оформлення Пiдпри€мством
операцiй по розрахунковому
та iнших банкiвських рахунках вiдповiда€ вимогам
вiдповiдних нормативних aKTiB, зокрема, «IHCTpYKuiYпро безготiвковi розрахунки в
YKpaYHiв нацiональнiй валютi», затвердженоУ постановою НБУ вiд 21.01.2004 року N222
(iз змiнами внесеними згiдно з Постановами Нацiонального банку УкраУни).
Облiк дебiторськоi' заборгованостi.
На пiдставi проведенноУ вибiрковоУ перевiрки та наданоУ Пiдпри€мством iнформацiУ
ми вважа€мо, що формування у бухгалтерському облiку Пiдпри€мства iнформацiY про
дебiторську заборгованiсть та гi розкриття у фiнансовiй звiтностi в основному вiдповiда€
вимогам П( с)БО 1О «Дебiторська заборгованiсть» ~ та не Ma€ сутт€вих викривлень.
Аналiтичнi данi дебiторськоУ заборгованостi вiдповiдають даним синтетичного облiку.
Станом на 31.12.2014 року дебiторська заборгованiсть склада€ 5527,0 ТИС.грн., порiвняно з
попереднiм перiодом вона зменшилась на 1815,0 ТИС.грн. Класифiкацiя, визнання та
ouiHKa дебiторськоУ заборгованостi вiдповiдають визначеним методологiчним засадам
формування в бухгалтерському облiку iнформацiУ про дебiторську заборгованiсть та
розкриття iнформацiУ про дебiторську заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi згiдно
Положення (стандарт) бухгалтерського облiку NQ10 «Дебiторська заборгованiсть».
Ми не мали змоги отримати достатнi аудиторськi докази щодо розрахунку
необхiдного розмiру резерву сумнiвних боргiв , що €вимогами П(С)БО NQ1 О «Дебiторська
заборгованiсть» .Облiковi записи пiдпри€мства свiдчать про вiдсутнiсть
резерву
сумнiвних боргiв
станом на 31.12.2014 року, що передбачено
роздiлом У. Метод
обчислення резерву сумнiвних боргiв, Наказу про органiзацiю бухгалтерського облiку та
облiковоУ полiтики за NQ 57/1 вiд 03.12.2007 року та змiн до облiковоУ полiтики згiдно
наказу NQ74 вiд 31.12.2010 року.

8

На думку аудитора, РОЗКРИТТЯ
iнформацii" за видами активiв подано в фiнансовiй
звiтностi без сутт€вих викривлень
вiдповiдно до встановлених
вимог чинного
законодавства Украi"ни.
Облiк зобов язань.
На пiдставi проведенноi" вибiрковоi" перевiрки та надано! Пiдпри€мством iнформацii"
ми вважа€мо, що визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйсню€ться вiдповiдно ДОП( С)БО
11 «Зобов'язання». Загальна сума зобов'язань на Пiдпри€мствi станом на 31.12.2014 р.
склада€ 49273,0 ТИС.грн., що на 36455,0 ТИС.грн. бiльше, нiж за попереднiй перiод.
Показники балансу на 31.12.2014 р., що характеризують стан розрахункiв по заробiтнiй
платi, розрахункiв
по. страхуванню,
бюджетом,
довгостроковим
зобов' язанням
вiдповiдають даним pericтpiB аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку, що
дa€пiдстави для пiдтвердження про Ухдостовiрнiсть.
Розрахунки з оплати працi працiвникам ведуться на рахунку 66 «Розрахунки з
оплати працi». Заробiтна плата нарахову€ться згiдно штатного розкладу на OCHOBi
табеля
робочого часу. Вибiрково перевiрено нарахування та утримання вiд заробiтно! плати
податку з доходiв фiзичних осiб, €диного соцiального внеску. Порушень не виявлено.
На Пiдпри€мствi створю€ться забезпечення витрат на оплату вiдпусток згiдно
вимог П(с)БО 11 (Зобов'язання) працiвникам пiдпри€мства.
Зобов'язання Пiдпри€мства, що склалися на дату балансу пiдтверджуються даними
синтетичного
i аналiтичного
облiку. Кредиторська
заборгованiсть
документально
пiдтверджена. Класифiкацiя, визнання та оцiнка зобов'язань вiдповiдають визначеним
методологiчним
засадам формування
в бухгалтерському
облiку iнформацii" про
зобов'язання та РОЗКРИТТЯiнформацii" про зобов'язання у фiнансовiй звiтностi згiдно
Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 11 «Зобов'язання».
На думку аудитора, РОЗКРИТТЯiнформацii" за видами зобов'язань подано в
фiнансовiй звiтностi без сутт€вих викривлень вiдповiдно до встановлених вимог чинного
законодавства Украi"ни.
Облiк власного капiталу.
Статутний капiтал станом на 31.12.2014р. склада€ 17106,0 тис. грн.
Додатковий капiтал станом на 31.12.20 14р. склада€ 8593,0 ТИС.грн.
Резервний капiтал склав 359,0 ТИС.грн.
За результатами господарськоi" дiяльностi у 2014 р. нерозподiлений прибуток склав
349,0 ТИС.грн.Результат дiяльностi пiдтверджу€ться первинними документами.
Ми Ma€MO
думку що визначення власного капiталу, його структури та призначення
не Ma€ сутт€вих викривлень. Збiльшення власного капiталу на суму 394,0 ТИС.грн.
вiдбулося за рахунок збiльшення нерозподiленого
прибутку. На думку аудитора,
РОЗКРИТТЯ
iнформацii" про власний капiтал в балансi Пiдпри€мства вiдповiда€ вимогам
чинного законодавства Украi"ни.

Облiк витрат.
Витрати облiковувалися у вiдповiдностi до вимог П(с)БО NQ 16 «Витрати».
Витрати згрупованi
по елементам Вибiрковою перевiркою правильностi вiднесення
витрат, понесених Пiдпри€мством, сутт€вих помилок не виявлено.

Облiк доходЁв i фiнансовux результатiв.
Визначення виручки вiд реалiзацii" та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок
обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось Пiдпри€мством у
звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами Укра!ни з питань
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бухгалтерського облiку та звiтностi. Облiк доходу вiд операцш:но! та iншо! дiяльностi
ведеться на рахунку 7 класу «Доходи вiд реалiзацi!». Визнання доходу в бухгалтерському
облiку вiдображаеться в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язання згiдно
критерi!в визнання доходу П( с)БО N215 «Дохiд». Аналiтичний облiк реалiзацi! вiдповiдае
синтетичному. Вибiрково перевiрен;о достовiрнiсть дан их про дохiд (виручку) вiд
реалiзацi! TOBapiBта iнших доходiв, а також правильнiсть розрахунку собiвартостi та
витрат перiоду при формуваннi фiнансових результатiв за звiтний перiод. Сутгевих
порушень не виявлено. Показники у фiнансовi звiтностi за звiтний piK склали: Чистий
дохiд вiд реалiзацi! робiт, послуг 35280,0 ТИС.грн., Собiвартiсть реалiзовано! продукцi!
(ToBapiB, робiт, послуг) 28745,0 ТИС.грн., Iншi операцiйнi доходи
139,0 тис. грн.,
Адмiнiстративнi витрати 4203,0 ТИС.грн., Витрати на збут 46,0 ТИС.грн. ,IНIдi операцiйнi
витрати 549,0 ТИС.грн.,Фiнансовi витрати 8,0 ТИС.грн.,Iншi витрати 69,0 тис.грн.Витрати з
податку на прибуток 564,0 ТИС.грн. Чистий фiнансовий результат - прибуток 1235,0
ТИС.грн.
7.Характеристика

активiв i пасивiв балансv.

За даними балансу станом на 31 грудня 2014 року, активи складають 75678 тисяч
гривень, у тому числi:
• Необоротнi аюпllвu - 23550 тис. грн., з них
Нематерiальнi активи - первiсна вартiсть - 9997 ТИС.грн. , накопичена амортизацiя 2901 ТИС.грн., залишкова вартiсть - 7096 ТИС.грн.
OCHOBHiзасоби - первiсна вартiсть - 28741 ТИС.грн., знос - 13774 ТИС.грн.;
залишкова вартiсть -14967 ТИС.грн.
Iншi фiнансовi iнвестицi! - 501 ТИС.грн.
Вiдстроченi податковi активи - 417 ТИС.грн.
• Оборотнi активи - 52128 ТИС.грн.,з них:
Запаси - 303 ТИС.грн.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послути - 4660 ТИС.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом - 566 ТИС.грн.
.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 301 ТИС.грн.
Грошовi коштi та !х еквiваленти :
в нацiональнiй валютi на суму 46219 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв -75 ТИС.грн.
Iншiоборотнi активи - 4 ТИС.грн.
За даними балансу станом на 31 грудня 2014 року, пасиви складають 75678 тисяч
гривень, у тому числi:
• ВлаСНllй капiтал сформований у розмiрi - 26407 тис. грн.
Статутний капiтал - 17106,0 ТИС.грн.
Додатковий капiтал - 8593 ТИС.грн.
Резервний капiтал - 359 ТИС.грн.
Нерозподiлений прибуток на 31.12.2014 р. склада€: 394 ТИС.грн.
• Поточнi зобов'язання i забезпечення - 49273,0 ТИС.грн., з них:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
- товари, роботи, послуги складае 611 ТИС.грн.
- розрахунки з бюджетом - 782 тис. грн .
.- розрахунки зi страхування - 319 тис. грн.
- розрахунки з оплати працi - 512 ТИС.грн.
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Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 268 тис.грн.
Поточнi забезпечення - 1906 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 44875 тис.грн.
Проаналiзувавши активи i пасиви балансу, ми прийшли до sисновку про те, що
CTaTiбалансу та lX обсяг по Пiдприемству визначенi у siдповiдностi до бухгалтерського
облiку Пiдприемства та CYTiгосподарських операцiй, та дають нам достатнi пiдстави для
висловлення думки щодо вiдповiдностi фiнаНСОВОl звiтностi вимогам стандартiв
бухгалтерського облiку та вимогам дiючого законодавства УкраlНИ.

8. Аналiз показникiв фiнансового стану Пiдприсмства.

в результатi

аналiзу фiнансового стану Пiдприемства на пiдставi статей балансу та
звiту про фiнансовi результати визначенi показники платоспроможностi та фiнаНСОВОl
стабiльностi, а саме:

По казни к

Коефiцiе:нт
абсолютноi"
лiквiдностi
Коефiцiе:нт
загальноi"
лiквiдностi
(покриття)
Коефiцie:нт
промiжноП
лiквiдностi
Коефiцiе:нт
фiнансовоi"
стiйкостi

Формула розрахунку

Норматив

На
31.12.2013

На
31.12.2014

Ф1(р.1160+р.1165)
Ф 1(р.1695-р.1665)

>0,2-0,25

0,855

0,938

р.1195-р.1170)
Ф 1 (р.1695-р.1665)

>1,0

1,168

1,056

>1,0

1,152

1,05

>0,5

0,67

0,349

ф](

Ф 1(р.1195-р.1170-р.11 00р.l104)/Ф1(р.1695-р.1665)
Ф1 р.1495
Ф1 р.1900

Коефiцiент аБСОЛЮТН()lлiквiдностi - показник, що характеризуе ту частину
короткотермiнових фiнансових зобов' язань пiдприемства, яка може бути сплачена за
рахунок першокласних лiквiдних активiв (грошових коштiв та lX еквiвалентiв), тобто
спроможнiсть пiдприемства негайно погасити свою KOpoTKoTepMiHoBYкредиторську
заборгованiсть.
Коефiцiент аБСОЛЮТНОl
лiквiдностi е вищим оптимального значення. Цей показник
засвiдчуе те, що короткострокова
заборгованiсть Пiдприемства
може бути погашена
наявними грошовими коштами.
Коефiцiент загалЬНОl лiквiдностi показуе здатнiсть пiдприемства погашати поточнi
(KOpOTKOCTpOKOBi)
зобов'язання за рахунок тiльки оборотних активiв.
Коефiцiент загалЬНОl лiквiдностi (покритгя) мае значення вище за оптимальне, що
свiдчить про те, що борги можуть бути погашенi шляхом продажу оборотних активiв,
поточних iнвестицiй та отримання дебiТОРСЬКОlзаборгованостi вiд замовникiв. Значення
коефiцiенту говорить про можливiсть пiдприемства оплачувати поточнi рахунки.
Коефiцiент промiЖНОl лiквiдностi оцiнюе можливiсть погашення пiдприемством
зобов'язань у разi його критичного стану.
Коефiцiент промiЖНОl лiквiдностi показуе, що пiдприемство спроможне у разi
падiння його товарообiгу покрити сво! зобов'язання перед кредиторами.
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Коефiцi€нт фiнансовоi" стiйкостi показу€ питому вагу власного капiталу в загальнiй
cyмi засобiв, авансованих у дiяльнiсть пiдпри€мства.
На кiнець року коефiцiE:нт загальноi" лiквiдностi змеНWИВСЯ.Фiнансова стiйкiсть
Ma€ негативну тенденцiю
тому
пiдпри€мство
залежне вiд зовнiwнiх джерел
фiнансування.

Наведенi показники характеризують рiвень платоспроможностi
Комунального пiдпрuемства «Головнuй iнформацiйно-обчuслювалыlйй
на31 грудня2014року.

9.Модифiкована

та лiквiдностi
центр» станом

PVMI~aаудитора

На нашу думку, за результатами
аудиторськоi" перевiрки,
проведеноi" у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема
Мiжнародних стандартiв NQ700, NQ705, NQ706, NQ720, фiнансова звiтнiсть КОJl1унального
пiдпрuсмства «Головнuй iНформацiйно-обчuслювальнuй
центр» станом на 31.12.2014
р. у складi Балансу та Звiту про фiнансовi результати у Bcix сутт€вих аспектах достовiрно
та повно розкрива€ фiнансову iнформацiю про Пiдпри€мство, про його актив и та
зобов'язання, власний капiтал, рух гроwових KOWTiB,доходи, витрати, обсяг чистого
прибутку вiдповiдно до застосованоi' концептуальноi" основи фiнансовоi' звiтностi та
вiдповiда€ вимогам чинного законодавства Украi"ни.
Сутт€вих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та
iнwою iнформацi€ю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iHWoi"iнформацii" в
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») аудитором не
виявлено.
При проведеннi iдентифiкацii" та оцiнки аудитором ризикiв CYТТ€BOГO
викривлення
фiнансовоi" звiтностi внаслiдок wахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, ЩО
стосу€ться wахрайства, при аудит~ фiнансовоi" звiтностi») не виявлено обставин, що
свiдчать про можливiсть wахрайства.
Виконуючи аудиторськi процедури й оцiнюючи Ух результати, ми розглянули
вiдповiднiсть використання управлiнським .персоналом при пiдготовцi фiнансових звiтiв
припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдпри€мства. Виходячи з наданоУ до перевiрки
документацii" та iHWoi"iнформацii" отриманоi" вiд управлiнського персоналу та керуючись
вимогами МСА 570 ми можемо зробити висновок, що iстотних невизначеностей, якi
могли б вплинути на здатнiсть пiдпри€мства продовжувати свою дiяльнiсть протягом
щонайменwе 12 мiсяцiв з дати балансу нами не виявлено.
Комунальне пiдпрuемство «Головнuй iнформацiйно-обчuслювальнuй
центр»
пов'язаних осiб не Ma€,оскiльки його участь у будь-яких об'€днаннях чи господарських
товариствах здiйсню€ться виключно за рiwенням засновника; проводити експертнi оцiнки
майна пiдпри€мство не плану€; за 2014 piK незвичних бухгалтерських коригувань не
здiйснювалось.У нас вiдсутня iнформацiя про судовi справ и та iHwi подii" внаслiдок яких
можуть CYТТ€BO
змiнитись показники фiнансовоi" звiтностi.

ПЩстава для ви:словлення

VМОВНО-ПОЗИТИВ"ОI

думки:

У зв' язку з тим, що нас не було запрошено до проведення iнвентирiзацii' КЛ
«Головнuй iнформацiйно-обчuслювальнuй
центр» протягом 2014 року, ми не мали
Можливостi отримати достатнiй рiвень впевненостi щодо кiлькостi основних засобiв та
запасiв на початок 2015 року.Оскiльки залишок запасiв та наявнiсть основних засобiв на
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початок перiоду вплива€ на визначення результатiв операцiй,. ми не мали змоги визначити ,
чи потрiбнi коригування результатiв операцiй та суми накопиченого нерозподiленого
прибутку (збитку) на початок перiоду 2014 року.
Облiковi записи пiдпри€мства свiдчать про вiдсутнiсть резерву сумнiвних боргiв
станом на 31.12.2014 року, що передбачено
роздiлом У. Метод обчислення резерву
сумнiвних боргiв Наказу про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiково! полiтики за
NQ57/1 вiд 03.12.2007 року та змiн до облiково! полiтики згiдно наказу NQ74вiд 31.12.201 О
року. Ми не мали змоги отримати достатнi аудиторськi докази щодо необхiдностi
розрахунку резерву сумнiвних боргiв, що € вимогами П(С)ПО NQ10 «Дебiторська
заборгованiсть .Визначити вплив цього питання на фiнансову звiтнiсть неможливо.
Наша аудиторська думка щодо фiнансово! звiтностi за перiод, що закiнчився 31
грудня 2014 року, була вiдповiдно модифiкована. Наша думка щодо фiнансово! звiтностi
за поточний перiод також модифiкована внаслiдок МО)J(ЛИВОГО
впливу цього питання на
порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв.

Умовно- позитивна

думка:

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке
йдеться у параграфi
«Пiдстава для висловлення умовно-позитивно! думки», фiнансова звiтнiсть вiдобража€
достовiрно, в ycix сутт€вих аспектах фiнансовий стан Ко.мунального пiдпРUf:мства
«Головнuй iнформацiйно-обчuслювальнuй
центр» станом на 31 грудня 2014 року, його
фiнансовi результати та рух грошових коштiв за piK, що закiнчився на зазначену дату
вiдповiдно до Закону Укра!ни «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpa!Hi»та прийнятих в YKpa!Hi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

10.0cHOBHi BiдoMOCTiпро аудиторськv

фiрмv.

Назва аудиторсько! фiрми:
Мiсцезнаходження:

ТОВ «РЕСПЕКТ АУДИТ»
04050, М.Ки!в , вул. Довнар Запольського, буд. 11

Свiдоцтво про внесення до
Реестру аудиторських фiрм:

NQ4620 вiд «24» липня 2014 р., дiйсне до «24» липня
2019 року

Назва документа

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ
про проведення перевiрки фiнансово! звiтностi
Комунального пiдпри€мства «Головний iнформацiйнообчислювальний центр» станом на 31 грудня 2014 року

Договiр на здiйснення аудиту
повного пакету фiнансових звiтiв
загального призначення

NQ7-АВ вiд 03.11.2014 р.

Мiсцезнаходження

04050, М.Ки!в, вул.Довнар-Запольського,

:

Дати проведення аудиту:

з 03.11.2014р. - по 04.03.2015р.

Дата надання звiту :

04.03.2015р.

Директор аудиторсько! фiрми, аудитор Вознюк В.М.
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--
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-

(сертифiкат АПУ cepi! А NQ004044 вiд 24.12.1999 р.,
TepMiHдi! подовжено до 24.12.2018 р.)
Додатки:
1.Баланс (форма NQ1) станом на 31грудня 2014 piK.
2.Звiт про фiнансовi результати (форма NQ2)за 2014 piK.
з.звiт про рух грошових коштiв (форма NQ3)за 2014 piK.
4.звiт про власний капiтал (форма NQ4)за 2014 piK.
5.примiтки до рiчно! фiнансово! звiтностi (форма NQ5)за 2014 piK.
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