ТОВ «КК« МВ
(Свiдоцтво

групп»

про ВllссеНIIЯ в Реестр суб'екгiв
aYДlIТopeькol дiяльностi N24277
вiд 23 квiТIIЯ 2009 р., з тcpMillOM дil ДО 24 квiТIIЯ 2019 р.)

BMicll10

KиiB, вул.Стельмаха,

\\'\\"".
JJ1У-3Н d it. COJJ1.Ha
будинок 6-А, Украiiщ 03040
1if + 38(044)206-/0-20

Консалтингова компанiя

СЬК
"

АУДИТ

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖПОГО АУДИТОРА)
ЩОДО

РIЧНОI ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI
Комупадьпого

.

«Головний

пiдприсмства

iнформацiйпо-оБЧИСЛlOваЛI>ПИЙ
станом

центр»

на 31 груднSI 2015 POl\:y

'1

Комунального

/
Надаеться I<ерiВIIIЩТВУ
пiдприемства «Головний iнформ'ацiйIIо-обчислювалыIйй
центр»
для подання до Департамент1 комуналЬНОl власностi м. Киева
ВИI<онавчого органу ки1всы<li' MiebKol ради
(КИlвеька MiebKa державна адмiнiетрацiя)

м. Ки'iп 2016 piK

1.АДРЕСАТ
Звiт незалежного
аудитора
призначаеться
для керiвництва
суб'екта
перевiрки
Комунального
пiдприемства
«Головний iнформацiйно-обчислювальний
центр» (далi - КП
«ПОЦ»), рiчна фiнансова
звiтнiсть за 2015 piK яко го перевiряеться,
i може бути використапий для подання до Департаменту
комуналЬНОl власностi MicTa Киева Виконавчого органу
КИIВСЬКОlMicbKOl ради (КИIвська MicbKa державна адмiнiстрацiя).

2.ВСТУПНИЙ

ПАРАГРАФ

Ми провели аудиторську перевiрку фiнаНСОВОl звiтностi за 2015 piK КП «ПОЦ», яка
складае повний комплект
фiнаНСОВОl звiт~'остi за результатами
дiяльностi
у 2015 роцi,
складеНОl за Нацiональними
положеННЯI\пi (стандартами)
бухгалтерського
облiку (далi П(С)БО), та включае:
_ Баланс станом на 31 грудня 2015 року (Форма N2 1);
- Звiт про фiнансовi результати за 2015 piK (Форма N2 2);
- 3BiT про рух грошових коштiв за 2015 piK (Форма N2 3);
- 3BiT про власний капiтал за 2015 piK (Форма N2 4);
- Примiтки до рiЧНОl фiнаНСОВОl звiтностi за 2015 piK (Форма N2 5).

3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
УПРАВЛIНСI>КОГО
ПЕРСОНАЛУ
ДОСТОВIРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI

ЗА ПIДГОТОВКУ

ТА

Управлiнський
персонал несе вiдповiдальнiсть
за пiдготовку i достовiрне подання ttici"
фiнаНСОВОlзвiтностi за 2015 piK вiдповiдно ДО П(С)БО та такий внутрiшнiй КОНТРОЛЬ,ЯJ(ИЙ
управлiнський персонал визначас потрiбним для того, щоб забезпсчити складання фiнаНСОВОl
звiтностi, що не мiстить суттсвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдпов"iдальнiсть
управлiнського
персоналу охоплюс: розробку, впровадження' та ВИкористання внутрiшнього
контролю
стосовно пiдготовки
та достовiрного
представлення
фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттевих викривлень внаслi,Док шахраЙс'гва або помилки;
вибiр та застосування
вiдповiдних принципiв бухгалтерського
облiку, облiКОПОl полiтики, а
також облiкових OltiHOK,якi вiдповiдають обставинам.
I
Пiдготовка фiнаНСОВОl звiтностi пимагае вiд керiВНИЦТr)зарозрахушсiв та припуrцень,
що впливають
на суми активiв та зобов'язань,
вiдображеflИХ
у фiнансовiй
звiтпостi, а
також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються'
у фiнансових
звiтах протягом
звiтного перiоду.

4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

АУДИТОРА

.
ВiдповiдалЬJIiстю аудитора с висловлепня думки щодо, ltici" фiнаНСОВОl звiТJIостi за 2015
р:к па пiдставi результатiв
проведеного
аУДИ1У. Аудитор здiйснив аудиторську
перевiрку
ВlДповiдно до Мiжнародних
стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого ШIДШ!Ш!
впевненостi та супутнiх послуг МiжнаРОДНОl федерацii" бухгалтерiв,
прийнятих
в якостi
нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АУДИТОРСЬКОlпалати УкраlНИ вiд 24 грудня 2014
р?ку N2 304/1 «Про застосування
Стандартiв аудиту» та Закону УкраlНИ «Про аудиторську
Д1яльнiсть» вiд 22 квiтня 1993 року N2 3125-ХII (зi змiнами i Доповненнями).
Цi стапдарти
Вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, планування й виконання аудиту
Д~Я отримання
достаТНЬОl впевненостi, що фiпансова звiтнiсть
КП «ПОЦ» за 2015 piK, не
МIСТИтьсуттсвих ВИКРИВЛСНЬ
.
. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачево проведення заглибленого
анаЛ1ЗУ якостi веденпя
податкового
облiку та не було заплавоваllО
присутнiсть
ПрlI
2

----

проведеннi щорiЧНОl iнвентаризацil,
можуть бути виявленi iншi додатковi

5. ОПИС АУДИТОРСЬКОI

- -

-

аудитори не виключають,
що перевiряючими
викривлення чи ПО1\1ИЛКИ.

-

--

-

------

органами

ПЕРЕВIРКИ

аудит у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства
УкраlНИ, МСА NQ
ДУМКИ та падання звiту ЩОДО фiнансовоi" звiтностi»,
МСА NQ 705
«Модифiкацil
думки У звiтi незалежного
аудитора», NQ 706 «Пояснювальнi
параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора»,
МСЛ 720 «Вiдповiдальнiсть
аудитора ЩОДОiНШОl iвформацi"i в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
Ми провели

700 «Формулювапня

звiтнiсть».
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що
вiдповiдають
MeTi отримання
достатнiх
i /прийнятних
аудиторських
доказiв. У процесi
виконання аудиторських
процедур, Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть
iнформацii", що використовувалася
ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi
Аудитору для обrрунтування
аудиторсько'j думки,
У своlй роботi Аудитор використовував
принцип вибiрково'j перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки сутп:вi викривлення.
Планування
i проведення аудиту було
спрямоване на одержання розумних пiдтверджень
щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi
суттевих помилок. Дослiдження здiйснювалось
шляхом тестування доказiв на обrpунтування
сум та iнформацil,
розкритих
у фiнансовiй
звiтностi,
а також ouiHKa вiдповiдностi
застосованих
принципiв
облiку нормативним
вимогам, ЩОДО органiзацi"i бухгалтерського
облiку i звiтностi в YKpa"iHi, чинним протягам перiоду перевiрки.
Т3ибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи OuiHKY ризикiв СУТГЕ:вих
викривлень фiнаНСОВОl звiтвостi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи OuiHKYцих
ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього
контролю, що стосусться складаНIIЯ та
достовiрного
подання суб'ектом
господарювання
фiнаНСОВОl звiтностi, з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки ЩОДО
ефективностi
внутрiшнього
контролю
суб'екта
господарювання.
Аудит включав також
ouiHKY вiдriовiдностi
викаристаних
облiкових
полiтик, прийнятнiсть
облiкових
OuiHOK,
виконаних управлiнським
персоналом, та загального подання фiнансово"i звiтностi.
Метою проведення аУДИТОРСЬКОlперевiрки фiнансово"i звiтностi с висловлення думки
стосовна того, чи складена фiнансова звiтнiсть в ycix суттсвих аспектах згiдно з визначен01О
концептуальною
основою фiнансово"i звiтностi.
I
Аудиторськi
докази,
отриманi
Аудитором,
с досrатнiми
i приi:IIIЯТНИМJ1 ДЛЯ
формулювання пiдстави для висловлення модифiкованоi' ау.rv-порськоi" думки.

6. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ

УМОВНО-ПОЗИТИВНОI

ДУМКИ

Ми не приймали
участi в спостереженнi
за iнвентаризацiею
наявних активiв та
зобов'язань, оскiльки були призначенi проводити аудит фiнансово"i звiтностi за 2015 piK пiсля
дати Tjпроведення,
При проведеннi
аудиту фiнансовоi' звiтностi за 2015 piK не виявлено нарахування
резерву сумнiвних
боргiв станом на звiтну дату, ЩО передбачено
роздiлом \1 «Метод
обчислення резерву сумнiвних боргiв» Наказу «Про органiзацiю бухгалтерського
облiку та
облiКОВОl полiтиюш за NQ57/1 вiд 03 грудня 2007 року та змiн до облiково"i полiтики згiдно
наказу NQ74 вiд 31 грудня 201 О року. Ми не мали змоги отримати достатнi аудиторськi
докази ЩОДОнеобхiдвостi розрахунку резерву сумнiвних боргiв, ЩО е вимогами П(С)БО NQ 1 О
«Дебiторська заборгованiсть».
Визначити
вплив цього питання на показники
фiнансово"i
зпiТIIостi нпразi не с можлнвнм, Таким чином, ми надаС1\ТО-1\Тбдифiковану аудиторську думку,

3

6.1. УМОВНО-ПОЗИТИВНА

ДУМКА

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi 6. «Пiдстава
для висловлення умовно-позитивноi' думки», фiнансова звiтнiсть КП «ПОЦ», щО складена за
результатами дiяльностi 2015 року та станом на 31 грудня 2015 року, подае достовiрну та
справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та фiнансовi результати вiдповiдно дО П(С)БО
Украi'ни. В ходi перевiрки ми не отримали доказiв щодо iснуваШ-IЯзагрози безперервностi
дiяльностi суб'екта перевiрки.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСI>КУ ФIРМУ
Повllе llаЙ.меиувтlllЯ
IOjJuдUЧllоi' особll вiдl10вiдllО
Товариство з оБJllе;}fсеllОIO вiдl10вiдалыlртlo::

ТОВАРИСТI30
3 ОБМЕ)КЕНОIО
КОМПАНIЯ «МВ ГРУПП»;

до устаllовЧllХ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТJО

СвiдОl(тво
про
вllесеllllЯ
до Реестру
аудllторсышх
I1Р([J{1111lК)'IOЧ
их аудuторiв Аудllll10рсы<оi" палаJ1lll Ущюiilll

NQ4277 вiд 23.04.2009

дт(УJllеllтiв:

«КОНСАЛТИНГОВА

фiРJll

та

року;

Перевiрка здiйснювалась

аудитором

Врода-Маркова

I.A.

(ссртифiкат АПУ серiя А И2 007163 вiд 23 квiтня 2009 року, продовжений
2019 року), iз залучеНI-IЯМ
консультацiй
спецiалiстiв
з окремих
питань,
що
Мiжнародних
стандартiв
контролю
якостi,
аудиту,
B~eBHeHoCTiта супутнiх послуг та умовам договору
А1iСl(еЗllаходJ/сеlfllJl

пр ивапllf о

до 23 юзiтня

не ПРОТИРIЧИТЬ
огляду,
lНшого

IOрuдUЧllоi' особu: 03040, м. Киi'в, вул. Стельмаха,

вимогам
надання

буд.6-А

ТелефОIl (ф([J(С) IOридllЧЩJi' особи: 599-55-75,206-10-20.

8. Осповпi

вiдомостi

про умови договору

па

ПРОВСДСПЩI
.

Договiр

NQ170К/О3-16

вiд 09 березня 2016 року.

,.

аудпту .

/

КеРУIOЧllСЬ АПJ/СllаjJодIllIJll11 СтаllдартаJllll
Аудиту,
I1рОl{едурu з аудиту почалuсь
проводитись з 01 береЗIIЯ 2016 року, ЩО l1iдтвердJ/сеllО ЛllстОJlI - зобов'ЯЗПllllЯJlI вiд
01 береЗl1Jl 2016 року - з дати огОЛОlllеlll1я'переJllO.J/Сl(Я серед учаСlllfl(iв теllдеру.

TepMiH проведеШ-IЯ основних
2016 року.
Дата висновку:

процедур

аудиту

з 01 березня 2016 року по 16 березня

16 березня 2016 року

Аудитор

Врода-Маркова

I.A.

Директор
ТОВ "КК "МВ ГРУПП"

ВасилеВСЬКИJ1

(сертифiкат АПУ серiя А N2 004] 34 вiд 27 лютого 2014 року,
продовжений до ] Оберезня 20] 9 року)
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М.Х.

OCHOBHI ВIДОМОСТI

ПРО СУБ»(]{Т

Назва пiдприемства
Умови створення

3асновн ики
державну
про
Свiдоuтво
юридично'i
реестрашIO
особи
Код€ДРПОУ
Органiзацi ЙН 0- п равова
форма пiдприсмства
Мiсцезнаходження
Орган управлiння
Види дiяльностi

Вiдl10вiдальнi

ПЕРЕВIРКИ

«Головний iнформаuiйноKOl\IYI-:ШЛJ,не
пiдприемство
оБЧИСЛIOвальний центр»
3гiдно Розпорядження
КМДА ЛГ2 357 вiд 25.03.97 р.
створено ДКЛ «ПОЦ», Розпорядження
КМДА ЛГ2 779
на КП
назви
та
статуту
замша
р.
в1Д 25.05.2000
«ПОЦ»
КМДА
державному
ЛГ2 3252] 8, номер запису в единому
]992
вiд 07 серпня
рееСТРI 1 067 ] 02 0000 003922
року. остащ.ii реестрацiйнi Зl\liни вiдбулись
20]7 року Й!!] 067] 0700] ] 003922
040]3755
Комунальне пiдприемство

1О жовтня

02] 92, м. Ки'iв, вул. Космiчна, буд. 12-А
КМДА
63.]] - Оброблення даних, розмiщення iнформацi'i на
вебвузлах i пов' язана з ним дiяльнiсть;
62.01 - I~ОМП'IOтерне програмування;
62.02 - Консультування
за питань iнформатизацi'i;
I-Iадання IНШИХ
iн формаuiйних
послуг,
63.99 H.B.I.y.;
.
.
в
73.12 - nосередн и цтво в РОЗМlщенНI реклами
засобах MacoBoi' iнформацi'i;
95.1 ] - Ремонт
КОМП»!OTeplB 1 периферiйного
устаткування;

особи ]0 фi//а//сову

звiтlliсть,

lt(О l1еревiрясщься

Директор - MicaH!> 8алерiй 1ванович (переведений з 16.01.2013 р. на постiйне Micue
роботи , згiдно з Розпорядженням
Ки'iвського мiського голо.nи ЛГ!! 3 вiд 15.01.2013 р., Наказ
по пiдприсмству за Хе 22-8К, вiд 16.01.2013 року.)
/
Головний бухгалтер - Яковлева Тетяна Анатолii'вн'а (переведена на постiйне Micue
роботи з 13.11.2008 року, Наказ по пiдприемству ЛГ2 482-8К BiLt 13.11.2008 року.).

3гiдllО

1I0дОIlОi'

обчислIOВальний

i/((j)()/JJ1If1/(ii'

центр» вiдкрило

Комунальне
рахунки:

Пlдпри(мство
.

2600100038106
в ПА Т КБ «Хрещатик»;
ЛГ2 2604100018106
в ПАТ КБ «Хрещатик»;
Н2 2600(100028106 в ПА Т КБ «Х рещатик»;
Н2 2603700028106 в ПА Т КБ «Хрещатик»;
ЛГ2 26030000181 Обв ПА 'ГКБ«Хрещатик»;
- Н2 2603400038106 в ПАТ КБ «Хрещатик»;
ЛГ2 260088106 в ПА Т КБ «Хрещатик».
ЛГ2

2

«ГОЛОВНИЙ iнформацiйно-

тДПОВIДЛЛЬНIСТЬ
УПРЛВЛII-lСЫ{ОГО
ПEl~.СОI-lЛЛУ
ЗЛ ПIДГОТОВКУ
ДОСТОВIРI-IЕ П РЕДСТ ЛВЛЕJ-IJ-IЯФIНЛНСОВОI ЗВIТНОСТI

ТА

Управлiнський
персонал
несе вiдповiдальнiсть
за пiдготовку
та достовiрне
вiдображення
iнформацiУ
в фiнансових
звiтах
у вiдповiдностi
до застосовано'j
концептуальноУ основи фiнансовоУ звiтностi, та uя вiдповiдальнiсть
стосусться: розробки,
вПРОl3адження та застосуванпя
I3нутрiшнього контролю ЩОД~ пiдготовки та достовiрного
вiдображепня
iнформацi'i
в фiнансових
звiтах, ЩО не l\1]СТЯТЬСУТГСl3их l3икривлень
внаслiдок
шахрайС'гва
або помилок;
вибору та заСТОСУl3ання вiдповiдно'j
облiКО130У
полiтики; та подання облiкових OuiHOK,ЩО С вiдповiдними В даних обставинах.
ВIДПОВIДЛЛЬНIСТЬ

АУДИТОРЛ

1/',.

Аудитор IIссе вiДllовiдат,нiсть
за висловлеНШI думки щодо Ilих фiнансових звiтiв
на rriдставi аУДИТОРСl>!<ОУIlсрсвiрки
згiдно з 3аКОIIОМ Украi'ни «Про аудиторську
дiяльнiсть», а також МСА 700,705,720.
Аудиторська
перевiрка проводилась
на пiдставi
Закону УкраУни «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 року N2 3125-Х1l (зi змiнами
й Доповненнями),
Мiжнародних
cTaHJlapTiB контролю
якостi аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi
та супутнiх послуг МiжнародноУ федсрацiУ бухгалтерiв прийнятих в
якостi нацiональних
стандартiв
аудиту рiшенням
АудиторськоУ
палати УкраУни вiд
24.12.2014 N2 304/1 «1l ро застосування~ Стандартiв аудиту». Цi стандарти вимагають вiд
аудитора дотримання
етичних
вимог, а також планування
й виконання
аудиту для
отримання достатньоi' впевненостi,
]до фiнансовi звiти не мiстять суттсвих помилок i
перекручень.
У зв'язку
з тим, ЩО за умовами договору
не було передбачено
проведення
заглибленого
аналiзу
якостi ведсння
податкового
облiку. та не було заПЛaJ-IOвано
присутнiсть
при проведеннi
щорiчвоi'
iнвентаризаuiУ,
аудитор
не виключас,
що
.перевiряючим органами можут!> бути виявленi iншi додаткопi викривлення чи помилки.
ОСНОВНI

ВIДОМОСТI

ПРО ОБСЯГ ПЕРЕВlРКИ

НезалеЖIIОЮ аудиторською
фiрмою 1'08 «КК«МВГРУПП»
(надалi
- аудит,
аудитор) була проведсна
аудиторська
псрсвiрка фiнансовоУ звiтностi Пiдприсмства
за
перiод з 01 еiчня 2015 року по 31 грудвя 2015 року.
/
Аудиторська
персвiрка
провсдена
у вiдповiдност]
до Мiжнародних
стандартiв
.
.
1..
контролю якоет], аудиту, огляду, шшого надання впсвне]с!осТl та СУПУТНlхПОСЛУГ,З0крема
МСА 700,705,706 та iнших стандартiв. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання
етичних вимог, а також плаНУВШПIЯ й виконання аудитореькоУ перевiрки для отримшшя
достатньоУ впевневостi,
ЩОфiнансовi звiти' I}e мiстять суттсвих викривлень.
Предметом аудиту були питання псревiрки повноти, достовiрностi
та вiдповiдностi
встановлених
законодавством
вимог ЩОДО формуваНIIЯ фiнансовоi' звiтностi у складi
регулярноi'
рiЧI!Оi' iнформацii'
за 2015 piK КомуналыlOГО
lliДПРИСl\1ства «Головний
iнформаuiйно-обчислlOВальний
цснтр» (надалi - КП «ПОЦ»).
Перслi]( персвiрсних фiнансових звiтiв. }lKiскладаlOТЬ ПОВI!ИЙкомплект фiнансовоi'
звiтностi: Баланс (форма N~1) станом на 31 грудня 2015 р .. 3BiT про фiнансовi рсзультати (
форма N22) за 2015 piK, 3BiT про рух ГрОШОВI1Хкоштiв (фор,,-ш N~3) за 2015 piK. Звiт про
власний капiтал (форма N~4) за 2015 piK. та Г1римiтки до рiчно'j фiнансово'i звiтностi
(форма N25) :ш 2015 piK. }lKi склаДСlli за НанiОНaJ1Ыll1МИ ПО!lоженнями (стандартами)
бухгалтсрського-облiку
(надалi -Л(С)БО).
_
При провсденнi аудиту ви](ористанi ПРl1llЦИПИВl1бiрково'j перевiрки iнформаui'j.
Пiд час аудиту зроблсно дослiджсння шляхом тестування доказiв та обrрунтування
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С М та iнформацii'
розкритоi' У Фiнансоrюму Зn1Т1, а ~акож оuшку niдпоniдностi
з;стосоnаних
принципiв 06лiку, якi ВИКОРИСТОВУВaJIИС1).
ПIДПРИСl\~СТnОМ,нормативним
вИJ\10гам дiючих П(С)БО n YKpa"iHi, чинним ПРОТЯГОi\1перlОДУ переIЗlРКИ. На наш): думку,
проведена аудиторська llepenipKa за6езпеч)'с розумну осноnу для аудиторського ЗI31ту.
ОпllС OCIIOallllX 1l0ЛОJIССIl1;оолiI{О(Jоi" 11олiтIIIШ

то ill1lli

IlРIIмillllШ

до ФillОlfсовоi"

звiтllостi

Органiзацiя 6ухгалтерського
06лiку на KГI «ГJB~» у 2015. роцi .. здi~снювалась
вiдпоniдно до наказу про ОРГaJ:iзацiю 6~хгал:ерсь~<ого 06~IKY та 06ЛII(ОВО1п~ш~ики за N2
57/1 вiд 03.12.2007 рок)' та змш дО 06ШКОВО1ПОЛ1Тики зпдно наказу N274 BIД .J1.]2.2.01~
року, згiдно вимогам, перед6аченими
Законом Укра"iни ".Пр~ 6ухгалтерський
06шк ~
фiнансоnу звiтнiсть в YKpa'iHj" вiд 16.07.99;р. N2996-X1 У (З1 змш~ми та доповн~ннями) ~.
положенням (стандартом)
6ухгалтеРСЫ{01;Ю 06лiку N21 "ЗагалЬНl вимоги до фшаНСОВО1
звiтностi", затвердженого
наказом Мiнфiну Украi'ни 3] .03.99 р, N2 87 (зi змiнами та
доповненнями чинними на дату перевiрки) та iншим нормативними документами.
Стан синтетичного
та аналiтичного
06лiку перnинних документiв
i 06лiкових
peгiCTpin в осноnному вiдповiдас вимогам, перед6ачсним нормативними
ДОКУl\lентами з
питань органiзаui"i 6ухга.птерського 06лiку в YKpai'Hi. Концептуальною основою фiнансовоi'
звiтностi Пiдприсмства с J-1ацiональнi полож:ення (стандарти) 6ухгалтерського
06лiку, iншi
нормативно-праnовi
акти ЩОДОnедення 6ухгалтерського
06лiку та складання фiнансово"i
звiтностi в YKpai'Hi, внутрiшнi ПОЛОЖСНJIЯ
Пiдприсмства.
На
ГIiдприсмствi
заСТОСОВУСТI>СЯ ЖУРШVJЬJIО-0рдерна
форма
ведення
бухгалтерського облiку, за допомогою бухгалтерськоi' програми 1-С "Бухгалтерiя", версiя
8.2. та спецiалiзованi програмнi продукти.

Стои оухгОЛl11срСы<.ого оолil{У

111(1

звill11l0стi

Керуючись вимогами МСА 5] О «llершi завдання: залишки на початок перiоду»
були здiйсненi додатковi аудиторськi процедури з метою отримання достатнiх доказiв
того, що статтi фiнансовоi'
зniтностi пiдприсмстnа
станом на 01.0] .2015 року с
достовiрними.
"
.
Був наданий
Уl\ЮВНО-ПОЗИТИВНИЙаудиторський
висновок
складений
ТОВ
«РЕСПЕКТ А УДИТ» про пiдтnердження рiчно'\ фiнансово l~зiтностi пiДПРI1СМСТl3астаном
на 3] ГРУДIlЯ2014 року.
.'
'
I
l аким чином ми llриймасмо як LlOCTOBiplliзаЛИ11lЮj'на О] сiчня 20] 5 року.
БухгалтеРСЬКI1Й
облiк
веДС1ЪСЯ вiдповiдно
до
Закону
Укра'lни
«Гlpo
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в YKpai'Hi» вiд 16.07.] 999 р. за N2 996-Х 1V (зi
змiнами та Доповненнями)
з використаШIЯi\1 Плану paXYHKiB в бухгалтерському
облiку
актиniв, капiталу, зобов'язань i iнших господарських
операцiй i 3 врахуnанням вимог
П(с)БО. Облiк n ycix сутгсвих аспектах вiдповiдас вимогам Закону Украi'ни «Про
бухгалтерсы<йй
облiк та фiнансоnу
звiтнiсть
13 YKpai'Hi» з врахуванням
nимог
затверджених
стандартiв
та iнших IЮРl\lативних докумснтiв
з питань органiзаuii'
бухгалтерського
06лiку. Бухгалтерський
облiк ведеться по журналыю-ордернiй
формi.
Наказом
про 06лiкоnу
полiтику
визначено
сукупнiсть
принuипiв,
методiв,
якi
використовуються
Пiдприсмством
для складання
i надання
фiнансово'l
звiтностi
вiдповiдно до П.23 П(С)БО N2] «3агальнi ВI1l\IОПIДО фiнансоnоi' звiтностi». Задовiльннй
стан бухгалтерського
облiку на Гliдприсмствi забезпечив сnосчасне складання та подання
до вiдповiдних iнс-танцiй фiШlIIсово'i,-flодаТКОlю'i-та-стаТl1СТl1чно"iзвiтностi.
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А 'ДI1ТОРОМперевiрено

вiдповiднiсть даних фiнансово"i звiтностi даю:м облiку та
.
'ДН)l'сть даНI1Х окремих форм звiтностi один до одного. ПроведеНl аудитором
В1дПОВ1
....
.
мали за мету проведення ПОВНО1та
всеохоплЮЮЧ01 перешрки
системи
не
процедури.
..
.'
,
. ньоГО контролю Пщприемства з метою визначення ВС1Хl\lОЖЛИВИХнедол1КШ.
внуТР1Ш.
.
Облil< OC1l0BllllX засобiв

На пiдставi проведено"i вибiрково'i персвiрки ми прийшли до висновку, що дaНl
аналiтичнОГО облiку вiДl10вiдають даНИl\'!синтетичного облiку основних засобiв.
Станом на 31.12.2015 року залИl1lкова napTiCTI>оснопних засобiв складае 14 434
тис. грн.

.
ПРИ HapaXYBaHHi знос)' ОСНОВНИJ' :шсобiп :шстосов)'валИСЯ НОрМИ 1 мстоди
нарахування амортизацi'j I1рискореного Зi\1.tншення ЗaJlИIIIКОВО'iBapToCTi для комп'ютерно'i
технiки, введено'j в еКСl1луатанiю з 01.01.2008
р.. для iнших основних
засобiв
заСТОСОВУЕ:ТЬСЯ
прямолiнiЙllИЙ метод, IЦOвстановлено облiковою полiтикою пiДПРИЕ:l\lства.
Класифiкацiя,
визнаНIIЯ та olliBKa основних
засобiв
в основних
аспектах
пiдповiдають Ш1Значеним методологiчним
засадам формупання в бухгалтерському
06лiку
iнформацi'i про OCHOBHiзас06и та iншi веоборотнi матерiальнi ШПИПИ,а також розкриття
iнформацi'i про них У фiнансовiй звiтностi згiдно ll(С)БО N!! 7 «OCHOBHiзасоби».
Облil< lIе.lНатерiаЛЫIllХ

({JШllu;iв

На пiдставi провсдено'i вибiркогю'j lIерсшрки МI1 прийшли до висновк)', ШО облiк
нематерiальних
aKTI1BiB зшиснювався
у вiдповiдностi
з П(С)БО N28 «Нематерiальнi
активи». Станом на 31.12.2015 року ЗaJ1ИIJlКОlзаBapTicTI> нсматерiалышх
активiп складас
6009,00 тис. грн.. При HapaxynaHHi ЗНОСУ нематерiальних
aKTI1BiB в 2015 polli
.застосовувалися
НОРl\1Иi меТОДI1 нарахування амортизацi'i прямолiнiЙНI1М методом, ЩО
встановлено 06лiковою полiтикою пiдприсмства.
llротягом звiпlOГО перiоду визначенi
методи нарахування зносу не змiнювалися.
Облil< запасiв

що аналiТИЧIlИЙ облiк
. На пiдставi пропеденоi' пибiрковоi' перевiрки ми вважасмо,
.)
запасш в основних аспектах вiдповiдае даним СИlпети'ЩОГО 06лiку та УТРИМУЮТЬСЯ
ДЛЯ
використання пiд час здiйснення господарсы(о'i дiялыlOСТ(
Станом на 31,12.2015 року пiдприсмство
мае запаси на суму 528,0 ТИС, грн,
Класифiкацiя,
визнання
та первiсна.
olLiHKa запасiв
вiдповiдають
визначеним
методологiчним засадам фОРМУ13ання в бухгалтерському
облiку iнформацi'i про запаси, а
також розкриття iнформацii' про них у фiнаllсовiй зпiтностi згiдно Положення (стандарт)
бухгалтерського облiку N!! 9 «Запаси ».
Облi/\ гРОlllО({UХ l\OllIl11ia

. На пiдставi проведеноi' вибiрковоi' перевiрки ми 1313ажасмо, ЩО 6ухгалтерський
оБЛII<та документальне
оформлення касовнх операцiй на Пiдприсмствi не мае с)'ттевнх
порvшень
та в основному ШДПОВIДасвимогам
.,
. .
«Положення про ведення касових операцiй
у ,,'наЦJOнальнiй валютi в У КРШНl
- ..' », затвердженому
.
постановою ПравлIННЯ
Нацiонального
Б анку
УКRаIНИ
1) )004
1\г,
6'"7 ('ЗI Зl\IIНаl\IИ
.
.
, __
__ _BIД 15~'_:
__ P...:-:'~,)
внесеними згiдно з Постанопами
нацюнального
банку
YI..
)
в
-----------оп
.~
~раIНИ.
едення та документальне
оформлення
Пiдприсмством
по розрахунко13ОМ)' та IНШИХ
.
б'ан](]вських
в' ераЦlИ
.
рахунках
пiдповiдас
пимогам
IДПОВ1дних нормативних
акт' 1В, зокрема, «НСТРУКЦll
-1
'..
.
про беЗГОТIВковi
розрахунки
в
5

'I'Hiв нацiоналыlйй валlOтi», затверджсно'j 1I0становоЮ НБУ вiд 21.01.2004
кра
.
.'.
б
,"
.. )
У
(iз змiнами внесеними зпдно з Постановами НШ110наЛЫlOlо анку;) КрШНИ.
Облi/\

дебiторсышi"

року N~22

заборго(/аllостi

На пiдставi проведено"i вибiрково"i перевiрки та надано! Пiдприемством
iнформацi"i
ми вважаемо, що формування
у бухгалтеРСЬКОJ\lУ облiку Пiдприемства
iнформацi"i про
дебiторську заборгованiсть
та 'й розкритгя У фiнансовiй звiтностi в основному вiдповiдае
вимогам П(С)БО N2 1 О «Дебiторська заборгованiсть» та не мае суттевих викривлень.
Аналiтичнi данi дебiторсько"i заборгованостi
13iдповiдаlOТЬ даним синтетичного
облiку. Станом на 31.12.2015 року дебiторська заборгованiсть
складае 8 138,00 тис. грн.
Класифiкацiя, ВИ3НaIШЯ та OHiHKa дебiторсько'j заборгованостi
13iдповiдаlOТЬ визначеним
методологiчним
засадам
формування,
У" бухгалтерському
облiку
iнформацi"i
про
дебiторську заборгованiсть
та розкрипя'" illформацi'j про дебiторську
заборговавiсть
У
фiнансовiй
звiТlIостi
згiдно
Гlоложення
(стандарт)
бухгалтерського
облiку N21 О
«Дебiторська заборгованiсть».
Ми не мали змоги отримати достатнi аУДИТОРСJ>кiдокази щодо розрахунку
необхiдного розмiру резерву сумнiвних боргiв . що с ВI1МОПIМИJl(С)БО N21 О «Дебiторська
заборгованiсть».
Облiковi
записи
пiдприсмства
свiдчаТl, про вiдсутнiсть
резерву
сумнiвних боргiв станом на 31,12.2015
року, lЦО персдбачено
роздiлом У, Метод
обчислення резерву сумнi13НИХ боргiв, Наказу про органiзацilO бухгалтерського
облiку та
облiково"i полiтики за N2 57/1 вiд 03.12.2007 року та змiн до облiково"i полiтики згiдно
наказу N274 вiд 31.12.201 О року.
На
фillаllсовiй

дум/<у

аудитора,

звiтllостi

без

1(/(IlIlOZO За1Шllода(/ства
Облil{

зобов

РОЗЩJllття
суттсвих

illформацii"

вlll,РШf)/еll"

за

вiдl10вiдllО

(/идалНl
до

аЮ1lltвi(/
вСl1lаllовлеllих

110дшlO

в

(то\lог

Yl\pai"lllI.

'язаll"

На пiдставi проведено'j вибiрКОВО"iп~рсвiрки та наЩlНо"iПiдприемством
iнформацi"i
ми вважаемо, що J~изнаНШ1, оБЛJК та oЦlHKa зобов'юань
здiЙСНlOеться вiдповiдно до
СI(С)БО 11 «30бов Я3ШlJlЯ». 3агальна сума зобов'юань
/на Пiдприемствi
станом на
J1.12.2015 року складае 37997,00 тис. грн.
за
. П?з<азнИJ~И балансу .на 31.12.2015 р., що характер'ИЗУЮТЬ стан розрахункiв
по
вiР~~I1"НlИ плаТl, розрах~rIIКl~ по страхуванню, бюджетом, довгостроковим
зобов'язанням
д .В1дають дaH~M репстрш а:!aJJJТИЧН~ГОта синтеТИЧIН)ГО бухгалтерського
облiку. що
дае П1Дстави для шдтвердження
lХ ДОСТОВ1рностi.,'
,
На Пiдприеl\lствi
створюеться
забсзпечення
витрат на оплату вiдпусток згiдро
вимог П(С)БО 11 « 3 о б ов ' язання» працшникам
,
.
шдпри€мства. 30бов'язання Пiдприемств >
що
СI<лалися
на
дату
б
"r'
.
облiк r К е
алан с) шд-:верджуються
даними синтетичного
i аналiтичного а,
визна)н'ня традиот~рсы<a бзаб,орговаНIСТЬ документально
пiдтверджена.
КласисjJiкацiя
Ц1нка
за
о
"
формування
в б "
. в язань В1Д.ПОВl~ають визнаЧ,еним методологiЧНl1М засадам '
iнфо мацй п
) x~aJll epChl(0J\.1Y обл~ку .шформацij" про зобов'язання
та розкрипя
р На. ),.
ро зобов
язаНIlЯ
у
фIНансоВlЙ
ЗВПllостi
згiдно
Il(C)I-О
11
3
б
'
'
)
)
« о ов язання».
фillПllсопiif
'(Щlflого

(,Jлtl,)' п)'(, 1/1110РП РОЗЩJliJl1l11J1 .. /
'..
З(j'iП;IIЕ)С'/ 'б
'
./1I(/JOР.~/{11{11 за Пl/даJlIl/
зоБО(l'J1заllfJ
пода110
(1
,
,.
11/
)ез С)'I11I11С(l/('( (//(/'/
':)'
ЗП1,О1l0С\Е[вС'/11 (1 \1'
',.
'.
,Jl1вJle1l1,
({[(, по({[дllО
до вСI1U1110плеll/(Х
(I/(.\I0г
:1"
() J '(1)(11111/.
.
П

o~
.
олщ

плаеllого

lЩl1il11алу

6

~
~.
ал Пiдприсмства
складас
., 1 17 7015 I)ОКУ заявлении
статутнии капп
1
Станом на .) . _..
.,
грн 25
25 СiJ\шадцять мiльйонiв сто шiсть тися'! чотириста с!мдесят ~eB ять
.
1710)6с479,утн~й капiтал сформовано маЙНОl\I. передан им комунальному
шдприсмству
на
коп.
тат
.
подарського вiдання та грошовими коштами.
прав! гос
.
Статутний капiтал станом на 31.12.2015 року складас 17 106,0 ти~. грн.
Додатковий капiтал станом на 31.12.20! 5 року складас .,1О 149,0 1нс. грн.
Резервний капiтал станом на 31.12.201) року складас 5.)2,0 тис. грн.

На

ду."'/,у

аудlll110ра,

Лiд11РIIСJl/С11UUl вiд1106iдас

РОЗl\Рll1ll1llJf

вllлшzаJl/

ilfформаl(П

11рО влас~IUЙ

'11111110~~! З(JJШlfодавСl116а

l\a11il11aJ/ в oaJ/allci

У/,ра1llll.

,;

Облi;, вlll11раl11

Витрати

Витрати облiковувалися
у вiдповiдностi
згрупованi
по елементам
ВибiрковоlO

витрат, понесених
Облi/,

доходiв

ГliДПРИСJ\lСТВОМ,
суттсвих

i ФilfаlfСО611Х

до вимог П(С)БО N~ 16. «Витрати ».
перевiркоlO
правилыlOСТ! вiднесення

помилок не виявлено.

реЗУJ1Ыl1а1lli~

Облiк доходу вiд операuiйно'] та iншо'] дiЯЛЫlOстi ведеться на рахунку 7 класу
«Доходи вiд реалiзацii'». Визнання доходу в бухгалтерському
облiку вiдображасться
в
J\юмент збiльшення активу або зменшення зобов'язання лiдно критерi"iв визнання доходу
П(С)БО N215 «Дохiд». АналiТИ'Нll1Й облiк реалiзацi"l вiдповiдас синтетичному.
Вибiрково
перевiрено достовiрнiсть
даних про дохiд вiд реалiзацii" послуг та iнших доходiв. а також
правильнiсть
розрахунку
собiвартостi
та витр,п псрiоду при формуваннi
фiнансових
результатiв за звiтний перiод. Суттсвих порушень не виявлено.
Показники у фiнансовi звiтностi за звiтний piJ( СJ(Лали:
,
Чистий дохiд вiд реалiзацii' робiт, послуг 3253,00 тис. грн.;
,
Соб~вартiсть реалiзованоi' продукцi"l (ToBapiB, робiт, послуг) 47858,00
IНШl операuiйнi
доходи 125.0 тис. грн.:
/
Адмiнiстративнi
витрати 7799,0 тис. грн.:
;'
Витрати на збут 398,0 тис. грн.;
1нш! операцiйнi Вlпрати 803,00 тис. грi1.,
1нш] витрати 623,00 тис. грн.;

тис. грн.;

I3итра~и з. податку на прибуток 1 063,0 тис. грн.
Чисти и фшансовий результат - прибуток 3 253,00 тис. грн.

А/{плiз

110/ЩЗ11111<iвфil1аl1сового

фiнансовi
а са:\1е:

Сl11аl1У 1(17

В результатi аналiзу фiна
ез ль
.
.
нсового
р у тю и визначеНJ показники

«ГJОЦ»
.
'.
С1ану на П1дсташ статей балансу та звiту про
плаТОСПРОl\lожностi та фiнансово"l стабiльностi,

-

-

7

-

-_._---

J-1орJ\I:lТ.

1\2

ПОЮ13111\К

МСТОД1lЮ1

2014

розраХ)'IIК)'

2015

ЗII:l 'lСII IIS\
lIока31111Ю1

3/11

1

2

3

4

5

6

Коефiцiснт
абсолютно"i
лiквiдностi
Коефiцiснт
промiжно"i
лiквiдностi
Коефiцiснт
загально'i
лiквiДНОСТI
(покриття)
Чистий оборотний
капiтал, тис. грн ..
Коефiцiснт
фilIансово"i стiйкостi
(платоспроможностi)
КоефiцiЕ:НТ
структур и капiталу
(dJiнансvвання)

7

Коефiцiент
забезпеченостi
власними
оборотними
засобаl\'IИ

8

MaHeBpeHocТI

Коефiцiент

I

р.\ 165Ф. \ + р.1 \60Ф. I
р.1695Ф.1 - р.1665ф.1

р.1195Ф.I

>0,2-0,25

0,93

0,86

1,05

1,09

>1,0

1,05

1,11

>1,0

2855

2 104

Зменшення

р.1900Ф.l

0,34

0,42

>0,5

р.1595Ф.\ + р.1695Ф.\
р.!495Ф.!

1,86

1,36

0,5 -1,0

0,05

0,05

3.84

2,81

р.\100Ф.l

р.1170Ф.l
р.1695Ф.\

- р.1665Ф.l

р.1170ф.
р.1195Ф.\.
р.1695Ф.\ - р.! ()65Ф.!

р.1195Ф.1

i/1695Ф.I

p.l10

р.1495Ф.l

р.\195Ф.I-'- р.1695Ф.!
р.\695Ф.1

р.I\95Ф.\ + р.1695Ф.1
р.!495Ф.1

> 0,1

> О Зменшення

власного капiталу

Коефiцiпп
аБСОЛJOтноi" лiквiдностi
- показник, що характеризус
ту частину
короткотермiноI3ИХ фiнансоI3ИХ зоБОI3'язань пiдприсмства, jяка може бути еплачена за
рахунок першокласних
лiквiдних активiв (грошових !<оштiв та .]х е!<вiвалентiв), тобто
еПРОl\lОжнiсть пiдприсмства
негайно погасити свою KO~oTKoTepMiHoBY !<редиторсь!<у
заборгованiсть.
-/
Коефiцiснт
абеОЛJOтноi" лiквiдноетi
с вищим ,'Оптимального
значення.
Цей
показни!< засвiдчус те, що !<орот!<остро!<ова заборгова~iеть
lliдприсмства
може бути
по]"ашена наявними грошовими коштами.
Коефiцiснт
загалыю'i лi!<вiДllостi. показус здаТlIiеть пiдприсмства
погашати
поточнi (!<opOT!<oeTpO!<OBi)
зобов'ЯЗaJJШI за рахунок тiЛЫ(J1оБОРОТJ-IИХа!<тивiв.
Коефiuiснт загалыlO']' лiюзiдностi (ПОКРИТПJ)мае значсння вище за оптимальне, ЩО
евiДЧJПЬ про те, lJtO борги можул, бути погаlllснi шляхом продажу оборотних активiв,
ГIоточних iнвестицiй та отримання дсбiТОРСI~коi' заБОРГОl3аностi вiд заМОl3ни!<iв. Значення
!<оефiцiснту говорить про можливiсть пiДПРИСl\1стваоплачувати поточнi рахунки.
Коефiцiснт промiжноi" лiквiдностi оцilIЮС МОЖЛИJЗiстьпогашсння пiдприсмством
зобов'язань у разi його критичного стану.
Коефiцiснт промiжноi" лiквiдностi показус, що пiдприсмство
спроможне у разi
падiння його товарообiгу покрити ево'] зобов'язання перед кредиторами.
JSoe~lJiuiCHT JiHaHcoBoi" стiйкоетi
пок~ус
ГIитому_?агу
влаеного
!<ашталу в
загальнiй CYMiзасобiв, аваНСО13аних у дiялыlстьь пiДПРI1СМСТ13а.
На KiHeUh РОКУкоефiцiснт загальноi" лiквiдностi збiльшився.
Наведенi показники характеризують
pil3eHb платоепроможноетi,
лi!<вiдноетi та
8

фiнансово"i

стiйкостi

06'1IlСЛlOвПЛЫlllii

це1lтр»

J(ОJl1УJ{{lЛы~ого

niдnРIlС.JI/СnUШ

«Голотlllй

iHфор,на цiйно-

станом на.) 1 ГРУДНЯ2015 року,

На OCHOBiрезультатiв аналiзу даних активiв, пасивiв та доходiв i витрат, ми
приЙilIЛИ до висновку про ,те, ЩО ~aHi фiнансово'i звiтностi визначенi у вi~~овiдностi до
дан их бухгалтерського
оБЛlКУ та В1Дображають суть го,спод~рськи~ ОП,еращи, ~o д~€ Ha!\~
CTaTHi пiдстави для висловлення
думки щодо В!ДПОВ1Дност! фшансовOl зв!тност!
до
'
ви!\lОгам стандартiв бухгалтерського
облiку П(С)БО та вимогам д!ючого законодавства
Укра'iни,

УМОВНО-ПОЗИТИВНА

ДУМКА

На нашу думку,
за результатами
аудиторсько'i
перевiрки,
проведено"i у
вiдповiдностi до МiжнаРОДIlИХ стандартiв аудиту, IIндання впевненостi та етики, зокрема
Мiжнародних стандартiв .N~700, .N~705. N~ 706. N~ 720, фiнансова звiтнiсть J(ому"ального
lliдllfJlIс.мства
«ГОJlО(f//lIii
iнфор.lllацiii1l0-0б'lIlСJIIO(ШJlЫlllii
центр» станом на 31,12.2015
р. У складi Балансу та 3BiTY про фiнансовi результати у Bcix суттсвих аспектах достовiрно
та повно розкривас фiнансову
iнформацiю
про Пiдприсмство,
про його активи та
зобов'язання, власний капiтал, рух грqшових коштiв, доходи, витрати, обсяг чистого
прибутку вiдповiдно до застосовано"i концептуаЛЫJO"i основи фiнансово"i звiтностi та
вiдповiда€ вимогам чинного законодавства Укрн'iни.
сутг€вих вевiдповiдностей
мiж фiнансовою звiтнiстю, ЩО пiдлягала аудиту та
iншоlO iНфОРl\1ацiею (МСЛ 720 «ВiДllовiдальнiсть
аудитора щодо iншо"i iнформацi"i в
документах,
ЩО мiстять перепiрену аудитором
фiнансову звiтнiсты»
аудитором
не
виявлено.
.
Пр~: ПР,оведе~lнi iден.тифiкацi"i та оцiнки аудитором ризикiп CYTT€ВOГO
викривлення
фllJaJlСОВОl ЗПIТ!IO~т! внасл1ДОК I1Ia~райстпа (МСЛ 240 «ВiДllовiдальнiсть
аудитора, що
ст?суеться шахраиства,
при аудит! фiнннсово"i :шiТlIостi») не виявлено обставин
що
СlЗlдчать про можливiсть шахрайства.
'
,
,ВИ,конуючи аудиторськi. процедури й оцiнюю'ш y~ результати
ми розглянули
ВIДIIOВ1ДН!СТЬ
використання управлiнс},J(ИМ пеРСОllалом при пiдготовцi фiнансових звiтiв
припvщення про безперервнiст'
, .
J
ДОКУ~lеIlТацii"та iншоi"
I
ь ~.!ЯЛЫIOСП~,!ДГ~РИСМСТJШ.
ВJ1ХОДЯЧИ
З наданоi' до перевiрки
ВIlм'огами МСЛ 570 Ш(юрмаЦll отримюlО! В1ДУllравлiнrького персоналу та керуючись
ми можемо зробити висновOI
. .
могли б вплин)'ти на
.
'.
<, ЩО !стотних невизначеностей.
якi
здатН1СТЬ шдприсмства Продовж)'
"
.
ЩОllайменше 12 мiсяцiв з д.
б .
вати свою ДlЯЛЬНJСТЬПРОТЯГОl\1
1,
,ати
алансу нами не виявлс!lO,
.
(ом) нальне
шдпри€мство
«Го
'.
~ . I
'~
пов язаних осiб не мае
'
~
ловнии
!!НюрмаЦJино-обчислlOВальний
центр»
,осюльки
иого участь у буДl як! . б'
товариствах здiйсню€ться виключно'
,- lХ О сднаннях чи господарських
:\1~~Ha пiдприемство
не плану€" за ~~ f~ше~шям засновника; проводити експертнi оцiнки
здшснювалось.У
нас вiДСУТI .'с!
-.
PIK незви,ЧНИХ бухгалтерських
коригувань не
..
{я 1Н юрмаЦlЯ про СУДОВIсп а
"
',.
.
l\.IO)I,уп,cyтreBo З!\liнитись показ!
l'
.
.:.
р ви та ШШ! поДl! внасЛ1ДОКЯЮIХ
JJIЮl(JIII,ШСОВО!ЗВlТl!остi.
J

ПJДСТАВА

Д]IЯ ВИСЛОВЛЕННЯ

умовно-позитивноi'

ДУМКИ

~ М!гне-nРИЙМa1IlгучаtТI!гсПЬt'
' .,'.. -', .
З~бов язань, оскiльки були приз! '- ,1 Cpe)l,eHIII за IНвснтаризнЦ1€1O наявних активiв та
Г1lСЛЯ
дати 'ii проведення,
{(] !еНl проводити аудит фiнансовоi' звiтностi за 20 J 5 piK
9

При проведеннi аудиту фiнансово"i звiТJJостi за 2015 piK не виявле.но нарахування
, С)'l\1нiвних БО]Jгiв CTaHOl\! на звiтну дату_ ш.о передбачено
РОЗДlлом V «Метод
резерв)
.'
.
.
.,
' . слеННЯ резерву СУМНlВних борГ1В» Накюу «Про оргаНlзаЦlIO бухгалтерського
оБЛlКУ
о б 111
•
б'
..
.
та облiково"i полiтики)} з~ N~57/1 13iд 03 грудня 2007 року та ЗМIН до О ЛlКОВОlпол1ТИЮ~
згiдно наказу N~74 вiд 31 грудня 2010 року. Ми не мали змоги. отримати. ДOCTaTНl
аудиторськi докази щодо необхiдностi
розрахунку
резерву СУМН1вних борГ1В, що (:
в~Н,lОгами П(С)БО N~] О «ДебiТОРС),J(а заборгованiС1Ъ». Вюна'IИТИ вплив иього питання на
показники фiнансово"i З13iтноетi наразi не с МОЖЛИ13им. Таким чином, ми надасмо
l\10дифiковану аудиторську

думку.

ymOBHO-ПОЗИТИВНА
ДУМКА
На нашу думку, за винятком впливу питав]" про якi йдеться у параграфi «Пiдстава
ДЛЯвисловлення YMOBHO-IЮЗИТИВlю'j
ДУМКИ», фiнансова звiтнiсть КП «ПОЦ)}, ЩОекладена
за результатами дiяльностi 2015 року та станом на 3] грудня 2015 року, подае достовiрну
та справедливу iнформаuiю про фiнансовий стан та фiнансовi результати l3iдповiдно дО
П(С)БО Укра"iни. В ходi перевiрки ми не отримали доказiв щодо iснування загрози
безперервностi дiялыюстi суб' скта перевiрки

,"

ОСНОЕН'

ВIДОМОСТI

П061lе lll1йJ1tеllувШ/lfJl
Товариство

ПРО ЛУДИТОРСЬКУ

IOрuдUЧllоi"

особu

ФIРМУ

вiдповiдllО

до устаllовчuх

дО/{УJllеllтiв:

з оБJl1е.JIсеllОIO вiдповiдалыlстlo::

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕ)КЕНОJО
КОМПАН1Я «МВ ГРУПП»;

В1ДПОВIДАЛЬНIСТIО

СвiдОl(тво
IlPr,

PecCJl1py

про

l/(/lIl11\.)IIO'IUX

(тeCellllJl
аудuторiв

N2 4277 вiд 23.04.2009

до

АудllторсыаJi"
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