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1.1. Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА 
СЕРТИФІКАЦІЇ» (далі - ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»), що складається з 
фінансової звітності малого підприємства на 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, надає правдиву та неупереджену 
інформацію про фінансовий стан ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» на 31 грудня 
2020 року, фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 
відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

1.2. Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню 
до ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» згідно з Кодексом етики професійних 
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), а 
також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що 
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки. 1



1.3. Інша інформація

1.3.1. Основні відомості про юридичну особу:

Повне найменування ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА 
СЕРТИФІКАЦІЇ»

! Скорочене найменування ДП «КИЇВ ОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

Код за ЄДРПОУ 02568087

N Іісцезнаходження 09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого 
прориву, буд. 84

Лата державної реєстрації 20.11.1996 року

Номер запису про включення 
відомостей про юридичну 

[ особу до ЄДР

1 353 120 0000 000143

Державна реєстрація змін до 
установчих документів 
юридичної особи

18.10.2019 року

Організаційно-правова форма 
і господарювання

Державне підприємство

Індивідуальний податковий 
номер

025680810279

Дані про відокремлені 
підрозділи юридичної особи

Київська філія
ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», код 
ВП:41987744,
Місцезнаходження: 04080, м. Київ, Подільський район, 
вул. Терьохіна, буд. 8-А

Види діяльності за КВЕД-2010 71.20 -  Технічне випробування та дослідження 
(основний);
84.13 -  Регулювання та сприяння ефективному 
веденню економічної діяльності.

Керівник, головний бухгалтер, 
кількість працівників (середня)

Генеральний директор -  Кравченко Ірина Миколаївна 
-  весь період;
Головний бухгалтер - Касьян Вікторія Вікторівна - весь 
період;
Кількість працівників (середня) -  156 особи
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ЛЛ КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ засноване на державній власності, належить до 
. :  ери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України. У структурі підприємство має Київську філію та відділення метрологічного 
забезпечення засобів вимірювальної техніки геометричних величин, який знаходиться в 
місті Переяслав.

Мета діяльності Д П  «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»:

ДЛ КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» утворено з метою забезпечення реалізації 
економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб’єктів 
::сподарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері 
стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту 
т г із  споживачів згідно з вимогами законодавства.

Предметом діяльності Д П  «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» є:

•  надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам інформаційно- 
консультаційних послуг у сфері стандартизації, метрології та метрологічної 
діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів;

•  здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої діяльності 
у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності 
та захисту прав споживачів;

•  виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології та 
метрологічної діяльності, оцінки відповідності, а також в інших сферах діяльності, 
що не заборонені законодавством.

Рахунки в фінансових установах:

№
п/п

Найменування банку Номер рахунку

1 2 3
1 АТ «Ощадний банк 

України»
IB AN UA 123226690000026000300802398 в UAH

2 АТ «Ощадний банк 
України»

IBAN UA 693226690000026044300802398 в UAH

j АТ «Ощадний банк 
України»

IBAN UA 293226690000029091414963968 в UAH

4 АТ «Ощадний банк 
України»

IBAN UA 643226690000026043301802398 в UAH

5 АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA 813510050000026005231600400 в EUR

6 АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA 813510050000026005231.600400 в UAH

7 АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA 023510050000026004231600401 в UAH
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8 АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA 813510050000026005231600400 в USD

9 АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA 513510050000026038231600400 в EUR

10 АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA 513510050000026038231600400 в USD

I 11 АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA 593510050000026048231600401 в UAH

' і?1 А. АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA 413510050000026049231600400 в UAH

13 АТ «Райффайзен Банк 
Аваль»

IBAN UA 113808050000000026003426946 в UAH

14 АТ «Райффайзен Банк 
Аваль»

IBAN UA 853808050000000026004426945 в USD

15 АБ «Укргазбанк» IBAN UA 103204780000026002212002454 в USD

16 АБ «Укргазбанк» IBANUA 103204780000026002212002454 b UAH

17 АБ «Укргазбанк» IBAN UA 103204780000026002212002454 в EUR

1.3.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Перевірка складалася відповідно до вимог МСА, зокрема МСА 700 (переглянутий) 
Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності». Під час аудиту 
:• .дено дослідження шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої 

•інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих 
принципів обліку та звітності в Україні, чинних упродовж періоду перевірки 2020 року.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ДП 
ЮІЇВОБ Л СТАНД АРТМЕТРО Л ОГІЯ» за 2020 рік є Національні Положення
стандарти) бухгалтерського обліку, далі -  НП(С)БО.

Фінансова звітність ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» за 2020 року є 
: іяансовою звітністю, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, 
: інансових результатів діяльності та грошових потоків ДП 
К1ПВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» для задоволення інформаційних потреб 

?: рвстувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку за 
сторичною собівартістю. При підготовці фінансової звітності за НП(С)БО, як на початок, 

так і на кінець звітного періоду, використано такі самі облікові політики, тобто ДП 
І'ІПЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОЕІЯ» не здійснювало зміни в обліковій політиці та 

стінці, включаючи методи визначення собівартості, які вплинули б на звітний період.
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*: -том перевірки за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року стала фінансова 
ї ти їсть малого підприємства, а саме:

• Баланс на 31.12.2020 року (Форма № 1-м);
• Звіт про фінансові результати за 2020 рік (Форма № 2-м).

1»?л:кова політика ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (наказ № 1 від 02.01.2020 
гоу-. на період перевірки залишалась незмінною.

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ДП 
КЗ ПВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» за станом на кінець останнього дня звітного року. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що 
ьпднвають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, а також 
за суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного 
періоду.

Нами зазначається, що для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності, перед складанням річної фінансової звітності ДП 
іТГВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» згідно наказу від 29.10.2020 р. № 32-АГ 

проводилася інвентаризація активів та зобов’язань, відповідно до Інструкції по 
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно - матеріальних 
цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879.

1 3 3 . Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
п в но важеннями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
о .Н іні: зої звітності відповідно до НП(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, 
от» управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 
финансово! звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 
_ - здатності ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» продовжувати свою 

днітьність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 
. " су:-: ться безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 
зеперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 
управлінський персонал або планує ліквідувати ДП

ГЛІВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» чи припинити діяльність, або не має інших 
реальних альтернатив цьому.

7:. кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».
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і - В ілповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

■іавпжми цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 
■е юстить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 
. пгтоса. що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
■тям ся :*сті. проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до MCA, завжди виявить 
г — • ге викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 
и:*: ~ : «илки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 
•вдується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються 
гл. : дієї фінансової звітності.

г і і : чуючи аудит відповідно до вимог MCA, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- левтифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
■нс-тіюк шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 
а ц с  ?виь на пі ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 
пр - - нмн х ія  використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 
и N Z-TKH. оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
вегравильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- гримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
:> r o é r a  аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- : пінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
;сдиових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом:

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
придушення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 
се : отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 
t -s днеченість щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість 
г:-«данії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 
стл тиння такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті 
аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 
майбутні події або умови можуть примусити ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 
припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
рс зкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 
докладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під 
час аудиту.
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Май ш ; s: налаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
— іа нвіта відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
ш жягшж й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 
дим -;; важ ність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

1 переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
т а к  важеннями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

і - т : точного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
'нитями1« б своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
,нг* о; чеко публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин 

—» ї гшачаемо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні 
- ч .-у такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів
I G K U a i D C l i .

’ ЗІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШ ИХ ЗАКОНОДАВ Ч И ХІ НОРМА ТИВНИХ АКТІВ

І ? :криття інформації про необоротні активи

Г~іео«м на 31.12.2020 р. необоротні активи ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 
. - 2.тії 26046,4 тис. грн., до їх складу входили:

Нематеріальні активи -  585,2 тис. грн. (первісна вартість - 701,5 тис. грн.;
т е л гтачеиа лчортизація -  116,3 тис. грн.). До складу нематеріальних активів віднесено 
звршвіс • ; рнстування майном - 524,3 тис. грн. та інші нематеріальні активи - 177,2 тис. грн. 
ІСтасафткадія нематеріальних активів, відображення їх обліку та звітності відповідає
0  "ге  лем визнання за НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом 
М - .перства фінансів України від 18.10.1999 року № 242, із змінами та доповненнями.

2 .  .. ."ліені капітальні інвестиції -  726,2 тис. грн., (обліковується виготовлення 
_D>;, , -кошторисної документації для термомодернізації котельні, монтажні роботи по
1 тт.— у-.г-шю майданчика для повірки автоматичних приладів, розробка робочого проекту 
ті ггедбання технічної документації на теплопостачання Київської філії та інше).
Х.г. і витрат, що включені в ряд. 1005 «Незавершені капітальні інвестиції», відповідає 
«м огам  НП(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
ії_і : і 2 1 Cj99 р. № 318, із змінами та доповненнями.

2 _Х"іовні засоби -  24655,7 тис.грн. (первісна вартість - 47730,9 тис.грн.; знос - 
232 ~5_2 тис.грн.).

*г т  зі : вновних засобів організовано згідно з НП(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженим 
нлхвзом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року № 92, із змінами та
лооовненняхш.
Уналітичний та синтетичний облік основних засобів дозволяє правильно відобразити б 
xuiky їх надходження та вибуття.
2 ,гмежень на використання майна Підприємства немає.
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:>ооротні активи -  79,3 тис.гри. (відтерміновані податкові активи)

1_И 3 : іфнття інформації про оборотні активи

С ав и м  на 31.12.2020 р. оборотні активи ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 
с ш н а  6699.6 тис. грн., в тому числі:
. і л к «  -  478, 0 тис. грн.
з лх™енський облік запасів відображався відповідно до НП(С)БО 9 «Запаси», 

ж гкгдж еного  наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246, зі 
мшгасг та доповненнями.

3; дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 
І м и а н ь  988.9 тис. грн., в тому числі заборгованість Замовників перед ДП 
«У г І ЗЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» за попереднє виконання робіт, а саме:

•  за п :слуги метрології та сертифікації —  946,6 тис.грн.;
•  зідшкодування комунальних послуг по орендованих приміщеннях —  42,3 тис.грн.

5 :. Зжбапорська заборгованість за розрахунками:
тоаже том становить 143,6 тис. грн., в тому числі передплата за лікарняні та інше, 

« н я  е е н х  здійснюється за рахунок соцстраху.

Щ. Л ат  ттючна дебіторська заборгованість -  203,9 тис. грн., в тому числі:
•  передплата за калібрування ЗВТ- 34,4 тис. грн.;
•  тегедплата за зразки продукції для випробувань-11,4 тис. грн.;
• .тедллата за розподіл газу-10,2 тис. грн.;
•  тегедллата за газ аргон- 7 тис. грн.;
•  ~ етедплата за електроенергію-30 тис.грн.;
• д д і  дебіторська заборгованість -  110,9 тис. грн.

Згбгт'ггськд заборгованість має плинний характер. Довгострокова дебіторська 
і ю ортом ність відсутня.
іутгхггерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до 
V I  Г БО 10 Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства 
№ - ж : з України від 08.10.1999 року № 237, із змінами та доповненнями.

; Гроші та їх еквіваленти: залишок на поточних рахунках в національній валю ті-  
“ тис грн. Залишок грошових коштів підтверджується відповідними виписками 

їііЕЗДЗСЬКНХ установ.

і .  -гат и  майбутніх періодів -  130,4 тис. грн. ( в тому числі вартість підписки на 
~г*:сесійні періодичні видання, страхування майна), що мали місце протягом поточного 
з л - : то періоду, але належать до наступних звітних періодів.



• '■ ротні активи -  481,1 тис. грн. - відображено суми оборотних активів, які не 
у-ти включені до наведених вище статей розділу «Оборотні активи», а саме 
. брахунку 643 «Податкові зобов’язання» та субрахунку 644 «Податковий

гя інформації про власний капітал
:-:л 31.12.2020 р. власний капітал ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 
2-097,3 тис. грн., в тому числі:

А  Зкжк&строєаний (пайовий) капітал — 2779,5 тис. грн.
Зї Лтлаткоєий капітал -  21318,0 тис. грн., з яких:

• д ображено суму безоплатно одержаних необоротних активів - 12040,00 тис.грн;
•  ед розвитку та ФМЗ - 453,7 тис.грн;
•  * V; гистання фонду розвитку - 8335,4 тис.грн;
•  л д і з к а  основних засобів та інще -  488,9 тис.грн.

ІА  Г иїіфнття інформації про довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та

31.12.2020р. довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та 
ДП -КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» становили 367,9 тис. грн.

з т е г »  шлпусток).

15. Р і'ж рчптя інформації про поточні зобов’язання і забезпечення
С з а  м на 31.12.2020 р. поточні зобов’язання і забезпечення ДП 
«ЖК г БЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» становили 8280,8 тис. грн., в тому числі:

т  кре тторська заборгованість за:
- т  г бо ти. послуги -  56,8 тис. грн., з яких заборгованість:

•  ЗТнтзгнерго АЕК -  36,0 тис.грн. (за комунальні послуги);
•  - і  д-лла кредиторська заборгованість - 20,8 тис.грн.

5а леадзедена заборгованість реальна, має плинний характер.

- у  ; д-г. ками з бюджетом -  2021,6 тис. грн., в тому числі:
• : податку на прибуток -  124,4 тис. грн.;
•  : де датку на додану вартість - 1176,2 тис.грн.;
•  : додаток на доходи фізичних осіб -  647,7 тис.грн.;
•  : військового збору -  54,5 тис грн.;
• : додатку на землю, воду , екологічний податок -18,8 тис.грн.

- у  зулхунки зі страхування -674,0 тис. грн. (розрахунки по сплаті єдиного соціального 
ивгсжу. термін сплати не настав).
- у :зтчдп -. ками з оплати праці -  2947,3 тис. грн. (по розрахунках заробітної плати).
В тіл; нвведена поточна заборгованість перед державними цільовими фондами і по 
заробітній платі, строк сплати по ній не настав.

7 7-й.: поточні зобов’язання -  2581,1 тис. грн. відображено суми, які не можуть бути
з - л - чені до наведених вище статей розділу «Поточні зобов’язання і забезпечення».
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кий облік зобов’язань у ведеться відповідно до НП(С)БО 11 «Зобов’язання», 
го наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20, зі 

доповненнями.

балансу ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» станом на 31.12.2020 
лілає 32 746,00 тис. грн. (тридцять два мільйонів сімсот сорок шість тисяч

. «азннки ліквідності, платоспроможності та рентабельності

1 ТТіїІІИСІГЗДДК Нормативне
значення

Станом на 
31.12.2019

Станом на 
31.12.2020

L \ b l i d  ліквідності підприємства

I I I  Е  :ес  :дієнт покриття > 1 0,65 0,81
2 ЗС гоо шієнт швидкої ліквідності 0,6 - 0,8 0,61 0,75

13  v  ;ес шіент абсолютної ліквідності > 0 
збільшення

0,28 0,52

і 1 4  Чистий обіговий капітал (тис. грн.) > 0 
збільшення

“ -

1 Ьжалз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

І Смфсшєят платоспроможності (автономії) >0,5 0,79 0,74
12222 Ьгсфсшєнт фінансування < 1

зменшення
0,26 0,36

2 :е ;  ;л:-:кт забезпеченості власними 
х»: ~зим2 засобами

>0,1 - -

2.4 Ксвшсшснт маневреності власного капіталу > 0 
збільшення

j  “ “

Вій фчиііі м і загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2020 р. склав 0,81 (на 
Ж I I  20 : р -  0.65). Цей коефіцієнт розраховується як відношення оборотних активів до 
■ к г а п  зобов'язань ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», які можуть бути 
ниитестіан: для погашення його поточних зобов’язань і свідчить, що на одну гривню 
іиг чежх зобов'язань припадає 0,81 грн. поточних активів (теоретичне значення-більше

Ьз .-о -  - швидкої ліквідності відображає, що станом на 31.12.2020 р. на 1 грн. поточної 
за> сг заності ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» має 0,75 грн. ліквідних активів 

. I I  9 р. цей показник становив 0,61). Коефіцієнт розраховується як відношення 
ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних 

г :лгч інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань ДП 
«КИШ _ БЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» і відображає платіжні можливості щодо сплати 
шчячимх зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
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платоспроможності (фінансової стійкості) станом на 31.12.2020 р. склав 0,74 
. 1 1 ;; 9 р. — 0,79; теоретичне значення -  більше 0,5) розраховується як відношення 

капіталу ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» до підсумку балансу і 
латом> вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його

ііяансування (структури капіталу) станом на 31.12.2020 р. склав 0,36, на 
.І !  І  - г -  0.26 (теоретичне значення -  < 1 зменшення). Коефіцієнт розраховується як 

в "_ення заплачених та власних засобів і характеризує залежність ДП 
»Л ГТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» в і д  залучених коштів.

1  д о  - наведені коефіцієнти ліквідності, платоспроможності свідчать про стабільний 
стан ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та дозволяє нам висловити 
про можливість ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» продовжувати 

теззерервну діяльність.

чапія про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво 
і діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього

зазначають, шо після дати балансу на дату звіту (висновку) незалежного 
а: узагн аудитора не потрапили жодні значні події, які могли б вплинути на 
ДП ГНЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» продовжувати свою безперервну 

стк. або таких, що не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте могли 
вплив на фінансовий стан ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

1 1  Р и м і і припущення керівництва щодо здатності Підприємства продовжувати 
і безперервній основі

шлгхчмлно до МСА 570 «Безперервність», здійснено оцінювання припущення 
здатності ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» продовжувати свою 

_ Те:перервній основі. Така оцінка охоплює 12 місяців від дати балансу. При 
егззшщтва щодо безперервності взято до уваги плани керівництва щодо

! ; і - дтзл отримані письмові запевнення про те, що йому не відомо про наявність 
і ялі абс ;д!ОВ. які можуть поставити під значний сумнів здатність ДП 
Л Й г С  БЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» продовжувати свою діяльність на безперервній

Шзг ю с т а з : означеного нами зроблено висновок про відсутність суттєвої невизначеності 
ш и к  зо дій або умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність ДП 

Л :  ТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» продовжувати свою діяльність на безперервній
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III. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Найменування юридичної 
особи, ідентифікаційний код

Товариство з '  . відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Успіх - Ауд:• У  231186

Місцезнаходження юридичної 
особи та її фактичне 
місцезнаходження

Юридична адреса 2 .у  Київ. пр. Маяковського, буд. 
69, к. 178
Фактична адреса: 03035. м. Київ. вул. Г. Кирпи, буд. 2 
«А», оф. 409

Номер реєстрації в реєстрі 
аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності 
Аудиторської палати України

Номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності (розділ «Суб’єкти аудиторської 
діяльності») - 3519

Номер Свідоцтва та термін 
чинності про відповідність 
системи контролю якості, 
виданого Аудиторською 
палатою України

№ 0694. термін чинності до 31.12.2022 р. Рішенням 
Аудиторської палати України від 27.10.2017 р. внесено 
до переліку фірм, які відповідають критеріям для 
проведення обов’язкового аудиту

Дозвільні документи аудиторів, 
що здійснювали перевірку

Ватаманюк Марія Михайлівна: номер реєстрації у 
реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 
(розділ «Аудитори») -  100583;
Марушевська Марина Олександрівна: номер реєстрації у 
реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 
(розділ «Аудитори») -  100580.

Електронна адреса uspikhafa),ukr.net
Телефон (044)223 -  82 -  69

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на 
проведення аудиту

від 01.04.2021 року; № 124/11

Термін проведення аудиту 01.04.2021 року -  16.04.2021 року
Дата складання Звіту 
незалежного аудитора щодо 
фінансової звітності

16.04.2021 року

1 (4  S ? T a W
Директор ТОВ «АФ «Успіх-Аудит» Ватаманюк M. М.
(сертифікат серії А №000873 від 28.02.1996р., 
номер реєстрації у реєстрі аудиторів 
та суб’єктів аудиторської діяльності 100583) ■-/'У' Cf; , ід

Аудитор Є $ /' Марушевська М.О.
(сертифікат серії А №006665 від 29.04.2010р., 
номер реєстрації у реєстрі аудиторів 
та суб’єктів аудиторської діяльності 100580)
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова 
звітність"
(пункт 5 розділу І)

Фінансова звітність малого підприємства

іиємство Дата(рік^гісяць,число)
ІРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР за ЄДРПОУ
СаИДАРТИЗАЦЦ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"_______________________________________________

за КОАТУУ 
за КОПФГ 
заКВЕД

КИЇВСЬКАиторш
гіизаційно-правова форма господарювання 
к економічної діяльності

Державне підприємство

Технічні випробування та дослідження

Коди
2021 01 01

02568087

3210300000
140

71.20
156цезня кількість працівників, осіб 

шанця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
їзгса, телефон вулиця Січневого прориву, буд. 84, м. БІЛА ЦЕРКВА, КИЇВСЬКА обл., 09113 347173

І.Баланс на 31 грудня 2020

Ф орма №  1-м Код за ДКУД 1801006

Актив Код
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4

І. Н еоборотні активи
матеріальні активи 1000 39,3 585,2

первісна вартість 1001 155,4 701,5

закопичена амортизація 1002 ( 116,1 ) ( 116,3 )

ісавершені капітальні інвестиції 1005 468,4 726,2

шовні засоби : 1010 25 734,7 24 655,7
первісна вартість 1011 45 167,4 47 730,9

знос 1012 ( 19 432,7 ) ( 23 075,2 )

гвгострокові біологічні активи 1020 - -
:вг ост рокові фінансові інвестиції 1030 - - '
п і необоротні активи 1090 79,3 79,3

тього за розділом І 1095 26 321,7 26 046,4

II. О боротні активи
1100

’
228,8 478,0

у тому числі готова продукція 1103 - -
сточні біологічні активи 1110 - -
сбгторська заборгованість за  продукцію, товари, роботи, послуги 1125 766,7 988,9

Агтіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 35,0 143,6
. тому числі з податку на прибуток 1136 - -

■па поточна дебіторська заборгованість 1155 755,3 203,9
сточні фінансові інвестиції 1160 - -
жни і та їх еквіваленти 1165 1 760,1 4 273,7
втрати майбутніх періодів 1170 51,0 130,4
н і  оборотні активи 1190 481,0 481,1
гього за розділом II 1195 4 077,9 6 699,6

II. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
алаис 1300 ЗО 399,6 32 746,0

-і?> -



Пасив Код На початок На юя
рядка звітного року звітного а

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 779,3 2 779.
Додатковий капітал 1410 21 181,8 2131*
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 - -
Неоплачений капітал 1425 ( - ) (
Усього за роздідом І 1495 23 961,1 24 0 9 '.

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 171,3 367.9
III. П оточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 265,6 56,8

розрахунками з бюджетом 1620 1418,2 2 021.:

у тому числі з податку на прибуток 1621 156,7 124,4

розрахунками зі страхування 1625 332,4 674,0 -
розрахунками з оплати праці 1630 1 422,6 2 947і

Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 2 828,4 2 581. .

Усього за розділом III 1695 6 267,2 8 280,8
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для 1700 - -
продажу, та групами вибуття

Баланс 1900 ЗО 399,6 32 746.:

2. Звіт про фінансові результати  
за Рік 2020 р.

Ф орма №  2-м К одзаД К У Д  180КХГ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний пери 
попереднього рот

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 50 727,5 43519,6
Інші операційні доходи 2120 2 019,8 1 994,0
Інші доходи 2240 79,0

9 7
7,5

Разом доходи (2000 + 2120  +  2240) 2280 52 826,3 45 521,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 35 156,1 ) ( 28 154,2
Інші операційні витрати 2180 ( 14 285,4 ) ( 15 256,7 1
Інші витрати 2270 ( - ) ( 25,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( . 49 441,5 ) ( 43 435,9
Фінансовий результат до оподаткування (2280 -  2285) 2290 3 384,8 2 085,2

2300 ( 560,4 ) ( 375,7

^ ^ Р Ч ^ І ^ и ^ к )  (2290 -  2300) 2350 2 824,4 1 709,5

Кравченко Ірина Миколаївна
(ініціали, прізвище) 

Касьян Вікторія Вікторівна
(ініціали, прізвище)



ВСЬОГО ПРОШНУРОВАНО 
ПРОНУМЕРОВАНО ТА 

СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ

і
аркуша(ів)

ч/ЧУД// у

В АФ «УСПІХ-АУДИТ» 

Витаманюк М.М.


