Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «ГОРИЗОНТАЛЬ»
61174, м. XapKiB, пр. Перемоги, 61, кв. 403
Код €ДРПОУ 37878632, тел.lфакс: (057)337-53-43,
(057) 755-01-88,

р /р 26000010257163 ПАТ «Укрсоцбаню>
м.КнУв,МФО 300023, код банку 00039019

e-таН: af-gorizontal@yandex.ru

АУДИТОРСЬКИЙ
Комуналъного

I

ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО
АУДИТОРА)
щодо фiнансовоi звiтностi
пiдприсмства «Головний iнформацiйно-обчислювалъний
за 2016 piK станом на 31.12.2016 року

Адресат

центр»

- Департамент комуналъНО1 власностi виконавчого
орган>, Ки1ВСЬКО1
мiСЬКО1ради (Ки1ВСЬКО1
мiСЬКО1
державНО1 адмiнiстрацi1;
- Керiвництво Комунального пiдприсмства
«Головний iнформацiйно - обчисJПOВалъний центр»

1. Вступний параграф
ми провели аудиторську перевiрку фiнансових: звiтiв Комунального
пiдприсмства
«Головний iнформацiйно-обчислювальний
центр» за 2016 piK станом на 31.12.2016 року.
1.1. OCHOBHiвiдомостi про пiдприсмство.
Повна назва: Комунальне пiдприсмство «Головний iнформацiйно-обчисJПOВальний
центр».
Скорочена назва: кп «ПОЦ» (далi по тексту Пiдприсмство).
Код €ДРПОУ: 04013755
Юридична адреса: Укрalна, 02192, м. КИ1В,вулиця Космiчна,будинок 12-А.
Фактичне мiсцезнаходження: Укра1на, 02192, м. Ки1В,вулиця Космiчна,будинок 12-А.
Дата держаВНО1 ресстрацi1: 07.08.1992, номер запису про державну ресстрацiю 1 067 120
0000003922.
Остання редакцiя Статуту затверджена Розпорядженням
виконавчого органу
Ки1ВСЬКО1
мiСЬКОlради (КИIВСЬКОlмiСЬКОlдержаВНОl адмiнiстрацii) вiд 30.10.2013 року N2
1951
1.2. К П «Головний iнформацiйно-обчислювальний
центр» засноване на комунальнiй
власностi територiалъНО1 громади MicTa Киева i пiдпорядковане Головному фiнансовому
управлiнню виконавчого органу КИ1ВСЬКО1мiСЬКО1ради (Ки1ВСЬКО1мiСЬКО1 державНО1
aдMiHicтpaцii)
.
1.3. Статутний капiтал Пiдприемства сформований КиlВСЬКОЮмiською радою (код
€ДРПОУ 00022527, адреса: 01044, м. Ки1В, Шевченкiвський район, вулиця Хрещатик,
будинок 36). Розмiр внеску до статутного фонду 17 106479,25 грн.
Статутом визначено, що пiдприемство е юридичною особою, свою господарську та
зовнiшньоекономiчну
дiяльнiсть на засадах самостiйностi, дiе на принципах повного
господарського розрахунку, виступае в судах вiд свого iMeHi, мае закрirшене на правi
господарчого вiдання майно, поточний та iншi рахунки в установах банкiв, печатки з
власним найменуванням, та iншi атрибути.
Основною метою дiяльностi Пiдприемства е розробка та впровадження на базi
сучасних технологiй нових iнформацiйних систем в мiському господарствi , надання
Аудuторськuй висновок щодо фiнансовоl'звiтностi
К П «Головнuй iнформаЦiйно - обчuслювальнuй

за 2016 piK
центр»

iнформацiйно-обчислювальних
послуг для пiдприемств, установ та органiзацiй житловокомунальНО1 галузi, галузi освiти, охорони здоров'я, культури, транспорту, енергетики' 'та
iНШО1галузi, а також для opraHiB держаВНО1влади та opraHiB мiсцевого самоврядування.
у вiдповiдностi до статтi 6 Статуту майно пiдприемства становлять OCHOBHi
фонди та
обiговi кошти, а також iншi матерiальнi та фiнансовi ресурси, BapтicTЬ яких вiдображаеться
у його самостiйному балансi, та е комунальною власнiстю територiалЬНО1 громади MicTa
Киева i закрiплене за ним на правi господарського вiдання.
1.4. Основний вид дiяльностi згiдно Витягу з €диного державного реестру юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань :
63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацi1 на веб-вузлах i пов'язана з ними
дiяльнiсть ..
1.2. Опие аудитореькоi П,еревiрки
ФЧIансова звiтнiсть, яка складае повний комплект фiнанСОВО1звiтностi, перевiрена у
складi таких форм:
1. Баланс (звiт про фiнансовий стан) на 3 1.12.20 16р. - Форма N21.
2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016р. - Форма N22.
3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016р. - Форма N23.
4. Звiт про власний капiтал за 2016р. - Форма N2 4.
5. Примiтки до рiЧНО1фiнаНСОВО1
звiтностi за 2016р. - Форма N25.
Перевiрена звiтнiсть додаеться до аудиторського висновку.
Перевiрцi пiдлягали реriС1рИсинтemчного та анaлiтичного облiкy, зведенi облiковi та
первиннi документи, що вiдображають господарськi операцi1 за перiод з 1 сiчня по 31
грудня 2016 року, iнвентаризацiйнi описи та протоколи засiдання iнвентаризацiйних комiсiй
Пiдприемства по затвердженню результатiв iнвентаризацi1 активiв та зобов'язань станом на
01.12.20 16року
(основних
засобiв,
iнших
необоротних
матерiальних
активiв,
нематерiальних
активiв, капiтальних
iнвестицiй,
фiнансових
iнвестицiй,
товарноматерiальних
цiнностей,
незавершеного
виробництва,
розрахункiв
iз покупцями,
постачальниками та iншими дебiторами
i кредиторами),
та станом на 31.12.2016 року
(грошових коштiв, витрат майбутнiх перiодiв, забезпечення на виплату невикористаних
вiдпусток),
проведеНО1 згiдно до наказу вiд 30.11.2016
N2 115 та iншi первиннi
бухгалтерськi документи.
Метою перевiрки е висловлення професiйного незалежного судження про те, що
представлена
фiнансова звiтнiсть вiдображае достовiрно, в ycix суттевих аспектах
фiнансовий стан К П «Головний iнформацiйно-обчислювальний
центр» станом на 31 грудня
2016 року, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та чи складена в
ycix суттевих аспектах вiдповiдно до концептуальНО10СНОВИдотримання вимог П(С)БО.
Процес аУДИТОРСЬКО1
перевiрки базувався на використаннi спецiальних методiв
контролю, аналiзi, проведенного тестування, вивченнi суттевих оцiнок, якими керувалося
Пiдприемство при складаннi звiтностi. Аудиторська перевiрка мiстила оцiнку застосованих
принципiв бухгалтерського облiку.
Перевiрка проводилась на пiдставi бухгалтерських документiв, включала звiрку
розрахункiв iз контрагентами, а також вибiркову iнвентаризацiю основних засобiв, яка
проведена в присутностi аудитора 16.02.2017 на пiдставi наказу вiд 16.02.2017 N2 12.
В процесi аудиту проводився несуцiльний метод спостереження, основою якого було
вивчення iнформацi1, надаНО1замовником,.
Проведена перевiрка забезпечуе обгрунтовану пiдставу для висловлення думки
аудитора.
1.3..Опие важливих аепектiв облiковоi полiтики
Облiкова полiтика затверджена Наказом директора вiд 03.12.2007 року N2 57/1 «Про
органiзацiю бухгалтерського облiку та облiКОВОIполiтики на К П «Головний iнформацiйно
_ обчислювальний центр», iз змiнами та доповненнями. Даний наказ погоджено
з
заступником начальника Головного управлiння комунальНО1 власностi м. Киева
Аудuторськuй висновок щодо фiнансовоi' звiтностi за 2016 piK
2
К

п «Головнuй

iнформацiйно-обчuслювальнuй

центр»

~.

r

l~

r

Облiковою полiтикою Пiдпри€мства встановлено наступне.
П.7. Межу CYТТ€BOCTi
при складаннi фiнаНСОВОlзвiтностi встановлено 50 грн.
П.9.0цiнку
ступеня завершеностi операцiй з надання послуг (виконання робiт)
здiйснювати
шляхом вивчення наданих послуг (виконаних робiт), при цьому В
бухгалтерському облiку доходи та витрати вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта
наданих послуг (виконаних робiт)
П. 4.2. Вартicний критерiй визнання об'€кта у якостi основного засобу - бiльше 2500
грн. без врахування ПДВ.
Пiдпри€мство використову€ наступнi методи амортизацil 03:
а) прискореного зменшення залиШКОВОlBapTocTiдля комп'ютеРНОl технiки,
б) прямолiнiйний метод для iнших 03.
Метод амортизацil iнших необоротних матерiальних активiв -100% в першому мiсяцi
1ксплуатацil об' €KTa.
Метод амортизацil
нематерiальних - за прямолiнiйним методом (п. 27 П(С)БО 8
«Нематерiальнi активи»
Списання основих засобiв передбачено вiдповiдно до Порядку списання основних
засобiв з балансiв пiдпри€Мств, установ та органiзацiй комунальНОl власностi територiалЬНОl
громади
м. Ки€ва, затвердженого рiшенням КиlВСЬКОl мiСЬКОl ради N!! 816/3391 вiд
19.07.2005 року (iз змiнами)
Оцiнка вибуття запасiв здiйсню€ться методом iдентифiкацiЙНОl BapTocтi вiдповiднОl
одиницi запасiв.
Роздiл У. Резерв сумнiвних богiв на Пiдпри€мствi не створю€Ться.
Розподiл чистого прибутку здiйсню€ться вiдповiдно до рiшення КиlВСЬКОlмiСЬКОl
ради вiд 19.07.2005 року N!! 821/3396 «Про затвердження
диференцiйованих нормативiв
порядку нарахування та сплати BiдpaxyвaHЬ частки прибутку, яка пiдяга€ зарахуванню до
бюджету MicTa Ки€ва пiдпри€мствами, органiзацiями та устаНовами, що належать до
комуналЬНОl власностi м. Ки€ва», та рiшення КИlВСЬКОlмiСЬКОlради «Про затвердження
порядку розподiлу прибутку пiдпри€мствами, органiзацiями та установами що належать до
комунальНОl власностi територiалЬНОl громади м. Киева та державними пiдприемствами,
що перебувають у сферi управлiння виконавчого органу КИlВСЬКОlMicbKOlради КИlВСЬКОl
MicbKOlдержавНОl aдMiHicTpaцii").
Пiдприемство створю е забезпечення длЯ:
~
вiдшкодування майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам у розмiрi
12.1% вiд нарахованого фонду оплати працi з урахуванням Biдpaxyвaнь до фондiв соц.
страхування (п.В П(С)БО11 «30бов'язання»);
~
для виплати винагороди за пiдсумками роботи за piK у p03Mipi 8% вiд
нарахованого фонду оплати працi з урахуванням вiдрахувань до фондiв соц. страхування
(п.8 П(С)БО 26 «Виплати працiвникам»;
~
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов' язання.
В ходi перевiрки аудиторами виконано процедури щодо перевiрки сукупностi
принципiв, методiв i процедур, що фактично застосовано Пiдпри€мством для складання та
подання фiнаНСОВОlзвiтностi, передбачених 3аконом УкраlНИ « Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в YKpalHi» вiд 16 липня 1999 року N!! 996-XIV iз змiнами та
доповненнями, а також нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
УкраlНИ.
Метою ведення бухгалтерського облiку i складання фiнаНСОВОlзвiтностi е надання
користувачам для прийняття рiшень ПОВНОl,правДИВОlта неупереджеНОl iнформацil про
фiнансове становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв Пiдприемства.
Незмiннiсть протягом 2016 року правил, ЯКИМИКП ГIOЦ повинно керуватися при
реестрацil, оцiнцi i здiйсненнi господарських операцiй, на думку аудитора, дотримано за
виключенням випадкiв, якi викладенi в роздiлi 4 листа iнформування.
Аудитореький
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За перiод, що перевiрявся, Пiдпри€мство, вiдповiдно до вимог чинного законодавства,
дотримувалась наступних принципiв облiку:
- aBToHoMHOCТl
ПlДпри€мства;
- безперервностi дiяльностi, що передбача€ оцiнку активiв i зобов'язань пiдпри€мства,
виходячи з припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi;
- перiодичностi, що припуска€ розподiл дiяльностi пiдпри€мства на певнi перiоди часу
з метою складання фiнансовоi звiтностi;
- iсторичноi (фактичноi") собiвартостi, що визнача€ прiоритет оцiнки активiв, виходячи
з витрат на ix виробництво та придбання;
- нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, за якими для визначення фiнансового
результату звiтного перiоду слiд зiставити доходи звiтного перiоду з витратами, якi були
здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображалися в облiку i
звiтностi У момент ix виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей;
- повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю
iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, яка може вплинути на
рiшення, що приймаються на ii" OCHOBi;
- послiдовностi, який передбача€ постiйне (iз року в piK) застосування пiдпри€мством
обраноi облiковоi полiтики.
~
- обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, що застосовуються в бухгалтерському
облiку, повиннi запобiгати занижению оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки
активiв i доходiв пiдпри€мства;
- €диного грошового вимiрника, який передбача€ вимiрювання та узагальнення Bcix
операцiй пiдпри€мства у його фiнансовiй звiтностi в €динiй грошовiй одиницi- гривнi.
Концептуальною
основою формування фiнансових звiтiв Установи € Положення
(Стандарти) бухгалтерського облiку Украiни, що дiяли станом на 31.12.2016 р.
При порiвняннi показникiв бухгалтерського облiку з даними фiнансовоi звiтностi сутт€вих розбiжностей
не виявлено.
Фiнансова
звiтнiсть
складен а за даними
бухгалтерського облiку. Данi окремих форм фiнансовоi звiтностi вiдповiдають один одному
та вза€мопов' язанi. Достовiрнiсть фiнансовоi звiтностi пiдтверджу€ться документами
первинного бухгалтерського облiку за виключенням випадкiв, якi викладенi в роздiлi 4.
листа iнформування.
2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку
та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал К П «Головний iнформацiйно-обчислювальний
центр» несе
вiдповiдальнiсть
за пiдготовку та достовiрне представлення
фiнансовоi звiтностi у
вiдповiдностi
з Положеннями
(Стандартами)
бухгалтерського
облiку
Украiни.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплю€:
• розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки
та достовiрного представления фiнансових звiтiв, якi не мiстять сутт€вих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки;
• вибiр та застосування вiдповiдноi облiКОВОlполiтики, а також облiкових оцiнок, якi
вiдповiдають обставинам господарських операцiй;
• чiтке та беззастережне ствердження цi€i фiнансовiй звiтностi такою, що вiдповiда€
концептуальнiй OCHOBi,
зокрема Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку.
Вiдповiдальнiсть за повноту наданих до перевiрки документiв та фiнансових звiтiв, а
також за такий внутрiшнiй контроль, який
BiH визнача€ потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить сутт€вих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки, несе керiвництво КП «Головний iнформацiйно-обчислювальний
центр».
Особи, вiдповiдальнi за фiнансово-господарську
дiяльнiсть У перевiреному перiодi
були:
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Директор Мiсань B.I. з 16.01.2013 по 11.07.2016 (Розпорядження мiського голов и
NQ3вiд 15.01.2013 року, наказ NQ22 вiд 16.01.2013 року про призначення на посаду);
- Директор В.М.Козубський
з 12.07.2016 по теперiшнiй
час (Розпорядження
КиIвського мicького голови про призначення на посаду NQ 673 Biд 08.07.2016 наказ
вiд 12.07.2016 NQ435);
- Начальник
департаменту
Баляснiков
Михайло Юрiйович
з 17.12.2007 по
теперiшнiй час ( з правом пiдписанта) , (наказ вiд 17.12.2007 NQ140 к.
- Головний бухгалтер Тетяна Анатолi€вна Яковл€ва з 14.11.2008 по теперiшнiй
час (наказ про прийняття на роботу NQ482 вiд 14.11.2008.
Перевiрка проводилась з вiдома директора в присутностi головного бухгалтера.
3. Вiдповiдальнiсть
аудитора за надання висновку
стосовно фiнансовоi звiтностi
Натою вiдповiдальнiС1Ю€ вислошrення думки щодо наданих фiнансових звiтiв на OCHOBi
результатiв нашо! аудиторсько! перевiрки.
ми провели аудиторську перевiрку згiдно з вимогами:
Закону УкpaIни ,,про аудиторську дiяльнiсть";
- Закону Укрalliи «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в YKpa!Hi»;
Мiжнародних cтaндapтiв котроmo якоcтi, аудиту, огляду, iншоro надання впевненоcтi та
сyпyrnix послуг (МСА) видання 2014 року, затверджених в якостi нацiональних cTaндapTiB
аудиту рiшенням Аудиторсько! палати Укpalliи вiд 29.12.2015 NQ320/1, зокрема:
•
700 "Формуmoвання думки та надання звiту щодо фiнансово! звiтноcтi";
•
705 ,,модифiкaцiя думки у звiтi незалежноro аудитора";
•
706 ,,пояснювальнi параграфи та параграфи з iншиx rшraнь у звiтi незалежноro аудитора".
У вiдповiдноcтi до цих вимог нашими обов'язками €дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиторсько'iперевiрки для отримання дocтarnьo} впевненоcтi, що фiнансовi
.
.
ЗВl1Ине МlС1ЯТЬ
сyrrrnих ВИКРИШIень.
Аудит передбача€ виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить Biдсудження аудитора. До
таких процедур входить i oцiнкa ризикiв сyrrrnих ВикрИШIеньфiнансових звiтiв внacлiдок
mахрайства або помилок. Виконуючи oцiнкy цих ризикiв, аудитор рЬзгляда€заходи BНYТPimньoгo
котролю, що стосуcrься пiдroтoВКИта достовiрного предcraвлення фiнансових звiтiв, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою вислошrення думки
щодо ефективноcтi Bнyтpimньoгo контролю суб' екта господарювання. Аудит включа€також oцiнкy
вiдповiдноcтi використано! облiково'i полiтики, прийнятнiсть облiкових oцiнoк, зроблених
упрaШIiнськимперсоналом, та загального предcraвлення фiнансових звiтiв.
ми вважаемо, що отримали дocтaтнi та належнi аудиторськi докази для вислошrення нашо!
думки.
4. Пiдстава для висловлення негативно! думки
4.1. При перевiрцi
питання правильностi переносу залиmкiв активiв та пасивiв
Балансу, скла.деного за 2015 piK (форма NQ1) станом на 31.12.2015 року, встановлено
вiдсутнicть тотожностi перенесених даних у звiтнiсть за 2016 piK станом на 01.01.2016
року.
Валюта балансу
збiльшена
на 240 тис. грн. (рядки Балансу 1300 та 1900) в
результатi коригувань виправлених помилок за звiтний перiод 2015 року.
Актив балансу збiльmено на 240 тис. грн., в тому числi по рядках Балансу:
1135. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом збiльmено на 240 тис. грн.,
1410. Додатковий капiтал зменmено на 985 грн.,
1415. Резервний капiтал зменmено на 1Отис. грн.,
1615. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги завищена на
1602 тис. грн.,
1690. Iншi поточнi зобов'язання

заниженi на 267 тис. грн.
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Завданням з аудиту фiнансовоi звiтностi за 2016 piK станом на 31.12.2016 року
передбачено
виконання
перевiрки за 2016 piK. Тому, достатнi докази щодо
кориryвання даних бухгалтерського облiку за минулi перiоди аудитором не отримано,
оцiнити вплив кориryвання на фiнансову звiтнiсть 2016 року не Е можливим.
4.2. На пiдставi рiшення Киiвськоi мiськоi ради вiд 15.12.2011 року N~ 938/7174
Комунальне пiдприемство «Головний iнформацiйно - обчислювальний центр» € постiйним
користувачем земельноi дiлянки площею 0,7974 га, яка розташована на вулицi Космiчна,lа
у Днiпровськму районi м. Киева.
.
Право постiйного користування дiлянкою затверджено Державним актом СерП.'ЯЯ NQ
385071, зареестровано
в книзi записiв реестрацii державних актiв на право власностi на
землю та право постiйного користування землею за NQ09-9-00105 вiд 10 грудня 2012 року.
Б бухгалтерському облiку К П «ПОЦ» iнформацiя щодо земельноi дiлянки вiдсутня,
не дотримано вимоги П(С)БО 8 «Нематерiальнi активи», а також вимоги п. 3.5 Наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 24 травня 1995 року NQ 88 «Про затвердження
Положення
про документальне
забезпечення записiв у бухгалтерському
облiку».
Резулътати експертноi
оцiнки земельноi дiлянки на розгляд аудитору не надано. Тому
аудитори не отримали документального пiдтвердження BapTocTi об' екту нематерiального
активу (земельноi дiлянки), що унеможливлюе визначити вплив дано! ситуацii на фiнансову
звiтнicть пiдприемства.
4.3. Бiдсутнiсть в балансi Пiдприемства iнформацii щодо земельнО1 Д1ЛЯнкине дае
пiдстав для вiдображення до витрат нарахованого земельного податку . Нараховану суму
земельного податку за 2016 piK неправомiрно вiднесено до адмiнiстративних витрат. Ух
завищення складае 391,6 тис. грн., що вплинуло на чистий фiнансовий результат (занижено
на 391,6 тис. грн.).
4.4. За рахунок безпiдставного вiднесення до витрат нарахованого земельного податку
- заниження оподатковуваного прибутку за 2016 piK складае на (391,6 х18%)= 70,5 ТИС.грн.
4.5. Пiдставою для модифiкацii думки е те, що аудитори не спостерiгали за
iнвентаризацiею активiв та зобов'язань, яка проводилася на протязi 2016 року вiдповiдно до
наказу вiд 30.11.2016року NQ115. Дати проведення iнвентаризацii передували призначенню
нас аудиторами Агентства, що е певним обмеженням обсягу роботи аудиторiв.
Аудиторами виконано процедури, якi обrpунтовують думку щодо наявностi активiв та
зобов' язань. З цiею метою, пiд час виконання завдання, на пiдставi наказу по Пiдприемству
вiд 16.02.2017року NQ12, iнвентаризацiйною
комiсiею, в присутностi аудитора, була
проведена вибiркова iнвентаризацiя основних засобiв.
Б результатi iнвентаризацii вiдхиленъ даних бухгалтерського
облiку станом на
16.02.2017 року до перевiрених об'ектiв основних засобiв не виявлено.
4.6. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть, яка облiковуеться на балансi по
контрагентам, перевiрена за аудиторськими процедурами вибiрковим порядком. Тому, В
наслiдок вiдсутностi aкTiB звiрок на дату балансу по деяких контрагентах, немае можливостi
пiдтвердити достовiрнiсть Bciei суми дебiторськоi та кредиторськоi заборгованостi, що
також е пiдставою для модифiкацii думки.
IHma допомiжна iнформацiя
6.1. Розкриття iнформацii щодо собiвартостi реалiзованоi продукцii
(ToBapiB, робiт, послуг)
Склад витрат та ix розподiл вiдповiдае умовам облiковоi полiтики КП «Головний
iнформацiйно-обчислювальний
центр» На нашу думку, iнформацiя щодо собiвартостi
реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг), адмiнiстративних витрат, витрат на збут та
iнших операцiйних витрат у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд)
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Пiдприемства представлена достовiрно в ycix суттевих аспектах вiдповiдно до нацiональних
Положень (Стандартiв)
бухгалтерського
облiку Укра!ни та Закону Укра!ни «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpa!Hi».

6.2. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв сутп:вого викривлення

r

r

фiнансовоi звiтностi внаслiдок mахрайства
Оцiнка ризикiв суттевого викривлення фiнансово! звiтностi внаслiдок шахрайства
здiйснювалась аудитором на пiдставi МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосуеться
шахрайства, при аудитi фiнансово! звiтностi». Аудитор, пiд час проведення аудиту, не
зважаючи на iнформованiсть щодо чесностi управлiнського персоналу Пiдприемства ,
дотримувалися
принципу
професiйного
скептицизму.
Аудиторами
було виконано
процедури оцiнки ризикiв суттевого викривлення внаслiдок шахрайства - проведена
iдентифiкацiя умов, а також оцiнка класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття
iнформацi1 та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме:
• здiйснена
перевiрка
iнвентаризацiйних
вiдомостей
та звiрка даних протоколiв
iнвентаризацi!
з
даними
бухгалтерського
облiку,
яка
проводилася
iнвентаризацiйною
комiсiею згiдно наказу вiд 30.11.2016року N~ 115 ;
• проведена перевiрка наявних aKTiB звiрки з контрагентами
щодо дебiторсько! та
кредиторськоIзаборгованостей;
• використовувались
методи
аудиту
щодо iнформаЦi!
в електронних
файлах
господарських операцiй ( iнформацiя з бухгалтерсько!
програми l-С: 7.7);
• проведена
вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських
документiв
та iншоI
iнформацiI.
Пiд час проведення аудиту не iдентифiковано фактiв чи тверджень, що свiдчатъ про
суттеве викривлення фiнансово! звiтностi внаслiдок шахрайства.
6.3. Безперервнiсть дiяльностi та подii пiсля дати Балансу
На думку аудитора, фiнансовий стан пiдприемства моЖливо оцiнити як достатнiй.
Станом на 31.12.2016 року Пiдприемство е прибутковим .
Пiсля дати балансу значних економiчних подiй, якi могли б вплинути на здатнicтъ
Пiдприемства продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимагали б
коригування оцiнки балансово! BapTocTiпоказникiв звiтностi, не сталося.
7.0CHOBHi BiдoMOcтi про аудиторську фiрму та аудиторiв
Товариство зобмеженою
вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Горизонталь»,
юридична адреса: м. XapKiB, проспект
Перемоги, буд.61, кв.403,
зареестровано
14.11.2011 р. Виконкомом Харкiвсько! мiсько! ради. Реестрацiйний номер 1 480 102 0000
051689.
Виписка
з €диного державного реестру юридичних осiб
та фiзичних осiб
пiдприемцiв СерН ААБ N~ 920924.
Свiдоцтво про включення до Реестру аудиторських фiрм i аудиторiв N~4486, видане
Аудиторською Палатою Укра!ни згiдно рiшення Biд 24.11.2011 року N~ 243/2, чинне до
01.12.2021р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контрото якостi, видане Аудиторською Палатою
Укра!ни згiдно рiшення вiд 24.12.2014 року N~ 304/4, чинне до 31.12.2019р.
8. Дата i номер договору про проведення аудиту
На пiдставi договору N~ 12-А вiд 15.02.2017року проведена перевiрка достовiрностi
фiнансово! звiтностi
КП «Головний iнформацiйно-обчистовальний
центр» за 2016 piK
станом на 31.12.20 16р.
10. Дата початку та дата закiнчення перевiрки
Перевiрка проводилась за перiод з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року.
Початок проведення аудиту - 15.02.2017 року, закiнчення - 21.02.2017 року.
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Дата видачi аудиторського висновку 24.02.2017 року.

Керiвuик аудиторсько[ групп
(сертифiкат аудитора

И!!006643,

ЧИННИЙ

IW

к. Г. Колiсник

до 24.12.2019)

r

l

Директор

ТОВ «АФ «Горизон

(сертифiкат аудитора

r

И!!006643,

к. Г. Колiсник

q

г

Дата Аудиторського висновку (Звiту незалежного аудитора) 24.02.2017
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