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1. Думка
ми провели аудит фiнансщюi звiтностi Комунального пiдприемства «Головний
iнформацiйНо - обчисJПOВальний центр» (код €дрпоу 04013755);
юридична (фактична) адреса: 02192, м. Киiв, вулиця Космiчна, 12-А, щО складаеться з:
- Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 01.01.2018 року,
- Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дoxiд) за 2017 piк,
- Звiту про рух грошових коштiв (за прямим метоДом)за 2017piK,
- Звiту про власний капiтал за 2017 piK,
- Примiток до фiнансовоi звiтностi за 2017 piK.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, надае правдиву, неупереджену
iнформацiю про фiнансовий стан вiдповiдно облiковоi полiтики, облiкових оцiнок
пiдприемства та складена в ycix суттевих аспектах вiдповiдно до концептуальноi основи
дотримання вимог Нацiональних положень бухгалтерського облiку (ПС)БО) за 2017 piK
станом на 31 грудня 2017 року.
Щодо фiнансовоi звiтностi Комунального пiдпри(мства «Головний iнформацiйно _
обчислювальний
центр» аудитори вислювлюють Думку iз застереженням.
2. Основа для висловлення думки
Облiкова полiтика затверджена Наказом директора Biд 03.12.2007 року N!! 57/1 «Про
органiзацiю бухгалтерського облiку та облiковоi' полiтики на К П «Головний iнформацiйнообчисJПOВальний центр» iз змiнами та доповненнями. Даний наказ погоджено у заступника
начальника Головного управлiння комунальноi власностi м. Киева.
ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних cTaндapтiB аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора
за аудит фiнансовоi звiтностi» нашого звiту. ми е незалежними по вiдношенню до
Комунального пiдприемства «Головний iнформацiйно - обчисJПOВальний центр», згiдно з
етичними вимогами, застосовними по Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, до нашого
аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов' язки з етики вiдповiдно до цих
вимог.
__ 1. 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
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пiдтвердити достовiрнiсть Bci€:i суми дебiторськоi та кредиторськоi заборгованостi, що €:
пiдставою для модифiкацii думки..
.
Отримавпm прийнятнi аудиторськi докази в достатньому оБСЯЗl, аудитор дoxo~
висновку, що взятi окремо та в сукупностi не пiдтвердженi актами звiрок суми дебеторськО1
та кредиторськоi заборгошrnостi по контрагентах не е сyгr€:вими, не е всеохоплюючими для
,фiнансовоi звiтностi.
3. Вiдповiдальнiсть

управлiнського
персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями,
за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за складання фiнансовоi звiтностi
вiдповiдно до Закону Укрaiни «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YкpaiHi»
Biд 16 липня 1999 року N2 996- XIV iз змiнами та доповненнями та Нацiональними
положениями (стандартами) бухгалтерського облiку Укрaiни, а також та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить сyгr€:вих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцШку здатностi Пiдприемства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй OCHOBi,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльносri, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, кj>iм випaдкiв, якщо управлiнський персонал або плануе лiквiдyвати Пiдприемство чи
припинити дiяльнiсть, або не Ma€:iнпmx реальних альтернатив цьому.
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування кп «Головний iнформацiйно - обчислювальний центр»:
- Директор В.М.Козубський
з 12.07.2016 по теперiшнiй
час (Розпорядження
Киiвського мiського голови про призначення на посаду N2 673 Biд 08.07.2016 наказ Biд
12.07.2016 N2435);
- Головний бухгалтер Тетяна Анатолiевна Яковлева з 14.11.2008 по теперiшнiй
час (наказ про прийняття на роботу N2 482 Biд 14.11.2008.
Перевiрка проводилась з BiдoMaдиректора в присутностi головного бухгалтера.
4. Вiдповiдальнiстъ аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
ми провели аудит фiнансовоi звiтностi зriдно з вимогами:
Закону Укрafuи ,дра аудиторську дiяльнicrь";
- Закону Укрafuи «Про бухгалтерсь"КИЙоблiк i фiнансову звiтнiсть в YкpaiHi»;
- Мiжнарадних craндapтiв котролю якоcri, аудиту, огляду, iншого надання впевненоcri та сyпymix
послуг (МСА) видання 2015 року, затверджених в якостi нацiональних cTaндapтiB аудиту
рiшенням АуiщтoрськоiпалатиУкрafuи Biд 29.12.2015 N2 320/1, зокрема:
700 (перегЛЯRyТИЙ)
"Формулювання думки та склада.ннязвiту щодо фiнансовоi звiтноcri";
701 «Повiдомлення iнформaцll з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудиторю>;
705 (перегЛЯRyТИЙ)
,,модифiкaцiя думки у звiтi незалежного аудитора";
706(перегЛЯRyТИЙ)
,Дояснювальнi парarpафи та парarpафи з iншиx питань у звiтi незалежного
аудитора".
Нашими цiлями е отримання обrpунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у
цiлому не мiстить CYТТ€:BOГO
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, який мiстить нашу думку. Обrpунтована впевненiсть е високим piBHeM
впевненостi, проте не гаранту€:, що аудит, проведений вiдповiдно дО МСА, завжди виявить
суттеве викривлення, ЯКЩОтаке icнy€:. Викривлення можуть бути результатом шахрайства
або помилки; вони вважаються сутт€:вими, ЯКЩОокремо або в сукупностi, як обrpунтовано
очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
--ОСновi цiei фiнансовоi звiтностi.
ИКОНУЮЧИ аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Kpiм того, ми:

_1З

2

iдентифiку€мо та оцiню€мо ризики cYГГ€BOГOвикривлення Фiнан~овоI звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробля€мо Й викону€мо аудитор сью процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отриму€мо аудиторськi докази, що € достатнiми та
прийнятними для використання 1х як основи для нашоI думки. Ризик невиявш:ння cyтт€BOГO
викривлення внаслiдок шахрайства € вищим, ~iж для викривле.ння внасЛlДОК помилки:
оскiльки шахрайство може вкточати з~ову, шдробку, навмисН1 пропуски, неправильН1
твердження або нехтування заходами внутрiш~ого KOHТP~тo;
..
•
оцiню€мо прийнятнiсть застосованих обmкових поттик та обrpунтоваН1СТЬ оБЛ1КОВИХ
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiI, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання
управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на
основiотриманих
аудиторських доказiв робимо висновок, чи iCHY€cYГГ€Baневизначенiсть
щодо подiй або умов, якi поставили б пiд CYМHiBможливiсть Пiдпри€мства продовжувати
безперервну дiяльнiсть.
Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати Звiту
аудитора. BTiм, майбутнi подiI або умови можуть примусити Пiдпри€мство припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй OCHOBi.
5. Iншi питання
Розкриття iнформацii щодо собiвартостi продук.цii (ToBapiB, робiт, послуг)
За даними Звiту про фiнансовi результати за 2017 piK (Форма NQ2) Пiдпри€мством
понесено наступнi витрати CдaHi Форми NQ 2):
собiвартiсть реалiзованоI продукцiI (ToBapiB,робiт, послуг) 59849 тис. грн.,
8880 тис. грн.,
адмiнiстративнi витрати в розмiрi
753 тис. грн.,
витрати на збут в розмiрi
1095 тис. грн.,
iншi операцiйнi витрати
iншiвитрати
1 тис. грн.,
разом
70 578 тис. грн.
Данi звiтностi шдтверджуються
даними бухгалтерського
облiку по наступних
балансових рахунках:
90 - собiвартiсть реалiзованих робiт i послуг
59848865,21 грн.,
92 - адмiнiстративнi витрати
8 879 855,80 грн.,
93 - витрати на збут
752810,26 грн.,
94 - iншi витрати операцiйноI дiяльностi
1 094762,47 грн.,
97 - iншi витрати
1 184,00 грн.,
разом
70577477,74 грн.
Склад витрат та 1х розподiл вiдповiда€ умовам облiковоI полiтики Пiдпри€мства.
На Ha~. думку, iнформацiя щодо собiвартостi реалiзованОl продукцil (ToBapiB, робiт,
п~слуг), ~Шlстративних
витрат, витрат на збут та iнших операцiйних ВlЩJат у Звiтi про
фшансоВl результати (Звiтi про сукупний дoxiд) Пiдпри€мства Haдa€ правдиву та
неуп~реджену iнформацiю вiдповiдно до Нацiональних положень бухгалтерського облiку
Украши_та Закону Украi"ни «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YкpaIHi».
6. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв cyтт€BOГOвикривлення
фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства
.~ Оцiнка ризикiв cYГГ€BOГO
викривлення фiнансовоI звiтностi внаслiдок шахрайства
ЗДlИснювалась аудитором на пiдставi МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосуе:ться
шахрайства, при аудитi фiнанСОВОlзвiтностi». Аудитор, пiд час проведення аудиту, не
зважаючи на iнформованiсть щодо чесностi управлiнського персоналу Пiдприе:мства,.
до~имували~я принципу професiйного скептицизму. Аудиторами було виконано процедури
ОЦlНКИризиюв cYТТ€BOГOвикривлення внаслiдок шахрайства - проведена iдентифiкацiя
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"'~MOB,а також оцiнка класiв операцiй, залиmкiв на рахунках, розкриття iнформацii та
тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме:.
.
здiйснена перевiрка iнвентаризацiйних 'вiдомостей та ЗВlрка ~аних проток~~lВ
iнвентаризацii з даними бухгалтерського облiку, яка проводилася lНвентаризацlИ- ною
комiсieю протягом 2017 року.
.
..
проведена перевiрка наявних aKTiB.звiрки з контрагентами щодо деБIТОРСЬКOlта
креДИторськоiзаборгованостей;
використовувались
методи аудиту щодо iнформацii в електронних файлах
господарських операцiй (iнформацiя з бухгалтерськоi
програми l-С: 8.1);
проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iHmoi
iнформацii.
Пiд час проведення аудиту не iдентифiковано фактiв чи тверджень, що свiдчать про
суттеве викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства.
7. Безперервнiсть дiяльностi та подii пiсля дати Балансу
На думку аудитора, фiнансовий стан пiдприемства можливо оцiнити як достатнiй.
Станом на 31.12.2017 року Пiдприемство е прибутковим.
Пiсля дати балансу значних економiчних подiй, якi могли б вплинути на здатнiсть
Пiдприемства продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимаг~
б
коригування оцiнки балансовоi BapTocTiпоказникiв звiтностi, не стал ося.
8. OCHOBHiBiдoMOCTiпро аудиторську фiрму
Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Горизонталь»,
юридична адреса: м. XapKiB, проспект Перемоги, буд.61, кв.403, зареестровано 14.11.2011р.
Виконкомом XapкiBcЬKO}мiСЬКОlради. Реестрацiйний номер 1 480 102 0000 051689.
Виписка
з €диного державного реестру юридичних осiб
та фiзичних осiб
пiдприемцiв Cepii ААБ N!!920924.
CBiдoцтвo про включения до Реестру аудиторських фiрм i аудиторiв N!!4486, видане
Аудиторською Палатою Украiни згiдно рiшення Biд 24.11.2011 року N!! 243/2, чинне до
01.12.2021р.
CBiдoцтвo про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане Аудиторською Палатою
Укра1ни згiдно рimення Biд 24.12.2014 року N!!304/4, чинне до 31.12.2019р.
9. Дата i номер договору про проведення аудиту
На пiдставi договору N!!18-А вiд 26.02.2018року проведено аудит фiнансовоi звiтностi
Комунального пiдприемства «Головний iнформацiйно - обчислювальний центр» за 2017 piK
станом на Зl.12.2017року.
.
10. Дата початку та дата закiвчення перевiрки
ПереВ1рка проводилась за перiод з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року.
Початок проведення аудиту - 26.02.2018 року, зaкiнчення - 03.03.20 18року.
Дата видачi аудиторського висновку 03.03.2018 оку.
iJJ

Керiвник аУДИТОРСЬКОl
групи
(сертифiкат аудитора
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Директор ТОВ «АФ «Горизо
(сертифiкат аУдиТора

N!!

006643, Ч
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к. г. Колiсник

к. г. Колiсник

03.03.2018
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