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управляючих систем» станом на 31.12.2019 р.

Керівництву Державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і 
управляючих систем»

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Державного підприємства 

«Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» 
(далі -  Підприємство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про 
власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до 
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання описаного в розділі «Основа 
для думки із застереженням» нашого аудиторського висновку (звіту 
незалежного аудитора), фінансова звітність, що додається, відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства на 31 
грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що 
закінчився зазначеною датою відповідно до національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку (далі-П(С)БО) та чинного законодавства 
України.

Основа для думки із застереженням
Станом на 01.01.2019р.і на 31.12.2019р. Підприємством в розділі II 

«Довгострокові зобов’язання і забезпечення» Пасиву Балансу відображено в 
складі довгострокових забезпечень забезпечення майбутніх витрат і платежів 
(витрати на виплату відпусток працівникам Підприємства в сумі 409,00 тис. 
грн. на початок року та від’ємне значення їх в сумі 65,00 тис. грн. відповідно 
на кінець року). Згідно з національними П(С)БО залишки витрат на оплату 
відпусток працівникам Підприємства не можуть обліковуватися в складі 
довгострокових забезпечень, а вважаються поточними та підлягають 
відображенню в розділі III «Поточні зобов’язання і забезпечення» Пасиву
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Балансу у складі «Поточних забезпечень». Проведений Підприємством 
розрахунок суми витрат на оплату відпусток не забезпечує фактичні виплати на 
суму 65,00 тис. грн. При проведенні розрахунків Підприємству необхідно було 
дотримуватися вимог національних П(С)БО, зокрема:
• п.7 П(С)БО 26 «Виплати працівникам» - виплати за невідпрацьований час, 
що підлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням через створення 
забезпечення у звітному періоді;
• п.12 П(С)БО 11 «Зобов’язання» - забезпечення створюються для 
відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат, у тому числі на 
виплату відпусток працівникам;
• п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» - забезпечення створюється при виникненні 
внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення якого ймовірно призведе 
до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка 
може бути розрахунково визначена;
• п.17 П(С)Б0 11 «Зобов’язання» - залишок забезпечення переглядається на 
кожну дату Балансу та, у разі потреби, коригується (збільшується або 
зменшується).

Отже, не створене забезпечення на суму 65,00 тис. грн. визнається 
витратами та збільшує залишок непокритих збитків Підприємства.

Станом на 01.01.2019 р. і на 31.12.2019 р. та у попередніх звітних періодах 
Підприємством в розділі І «Необоротні активи» Активу Балансу відображено 
відстрочені податкові активи в сумі 630,00 тис. грн., які не переглядалися на 
відповідність критеріям визнання та сумарно. Відповідно до п. 8 П(С)БО 17 
«Податок на прибуток» - відстрочений податковий актив визнається у разі 
виникнення тимчасових податкових різниць, що підлягають вирахуванню, 
якщо очікується отримання податкового прибутку, з яким пов'язані ці 
тимчасові податкові різниці.

Уповноваженим органом Підприємства не було прийнято рішення щодо 
списання зазначених активів за рахунок нерозподіленого прибутку.

Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту 
(далі - MCA). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в 
розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого 
аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). Ми є незалежними по 
відношенню до Підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів 
Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та 
етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової 
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та 
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є 
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 
застереженням.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на те, що діяльність і господарські операції 

Підприємства, так само і діяльність інших підприємств в Україні, перебувають і 
можуть далі перебувати протягом певного часу під впливом тривалої 
невизначеності в економічному та політичному середовищі України. Нашу 
думку не було модифіковано щодо цього питання.



Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту -  це питання, які на наше професійне судження, 

були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 
поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту 
фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо 
неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням» ми 
визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких 
слід надати в нашому аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора).

Інші питання -  обсяг аудиту
Аудиторська перевірка проводилася нами в бухгалтерії ДП «Науково- 

дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» у період 
з 27 травня 2020р. по 20 червня 2020р. на підставі договору про надання 
аудиторських послуг № 4/Л від 27 травня 2020 р. з врахуванням вимог Законів 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами і доповненнями), «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258- VIII, 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 років Міжнародної 
федерації бухгалтерів, затверджених для обов’язкового застосування з 01 липня 
2018 року в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської 
палати України від 08.05.2018р. № 361 та інших законодавчих і нормативних 
документів.

MCA зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з 
метою для отримання достатньої та обгрунтованої впевненості в тому, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір 
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального 
подання фінансової звітності.

Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру 
фінансової звітності , характеру аудиторських процедур , потреби, щоб аудит 
проводився у межах обґрунтованого періоду часу та за обґрунтованою 
вартістю, а також внаслідок обмежень, властивих внутрішньому контролю, 
існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення у фінансовій 
звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно 
спланований та виконується відповідно до MCA.



Нами здійснено перевірку відповідності даних Балансу, головної книги та 
аналітичного обліку Підприємства за рік що минув станом на 31 грудня 2019 
року. Перевіркою відхилень не встановлено. Під час перевірки інших форм 
звітності порушень не виявлено. Дані форм звітності відповідають один 
одному. Розбіжностей між формами фінансової звітності не встановлено. 
Підприємство протягом періоду, що перевірялося, дотримувалося обраної 
облікової політики та забезпечувало її незмінність.

В ході аудиторської перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б 
вказували на те, що фінансова звітність ДП «Науково-дослідний інститут 
метрології вимірювальних і управляючих систем» за 2019 рік складена на 
підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську 
діяльність Підприємства.

Протягом звітного року ми не надавали Підприємству послуг, заборонених 
чинним законодавством У країни.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової 
звітності, що надає правдиву та неупереджену інформацію відповідно до 
національних П(С)БО та Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07 1999р. №996-XIV та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 
відповідальність за оцінку здатності Підприємства продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 
стосуються безперервності діяльності та використовуючи припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, 
якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 
нагляд за процесом фінансового звітування Підприємства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова 

звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 
помилки, та випуск аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора), що 
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, 
проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до MCA, завжди виявить 
суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом 
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, якщо приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог MCA, ми використовуємо 
професійне судження та професійний скептицизм протягом свого завдання з 
аудиту. Крім того, ми:



ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та 
виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки. Ризик виявлення суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 
твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що 
стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали 
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи 
внутрішнього контролю;

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та 
обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, 
зроблених управлінським персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятності використання 
управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як 
основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських 
доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або 
умов, які поставили б під значний сумнів можливість Підприємства 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму 
аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора) до відповідних 
розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 
аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). Втім майбутні події або 
умови можуть примусити Підприємство припинити свою діяльність на 
безперервній основі;

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

Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 
аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора).

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.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
твердження, що виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та 
повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також де це 
застосовно, щодо відповідних застережних заходів.



ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО А УДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування 
юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Галичина-аудитсервіс»

Ідентифікаційний код 22599983
Місцезнаходження, 
телефон, e-mail

46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, буд. 5, кв. 37; 
Тел. моб. /097/777-35-60; 
e-mail: markian@emai 1 .ua

Реєстраційні дані Суб’єкт підприємницької діяльності зареєстрований 
Виконавчим комітетом Тернопільської міської Ради 
народних депутатів 12.07.1995р., номер запису в 
Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних 
осіб-підприємців: 1 646 120 0000 006550

Номер реєстрації 
аудиторської фірми в 
Реєстрі аудиторів та 
суб’єктів аудиторської 
діяльності

ТОВ Аудиторська фірма включена в Реєстр аудиторів 
та суб’єктів аудиторської діяльності до розділу III 
«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств» за номером 0804

Номер та дата видачі 
Свідоцтва про 
відповідність системи 
контролю якості

Свідоцтво № 0768 видане Аудиторською палатою 
України 29.03.2018р. (рішення АПУ № 356/4 від 
29.03.2018р.).

Керівник Щирба Маркіян Теодорович, сертифікат аудитора № 
001221, виданий АПУ 28.04.1994 р. Номер реєстрації в 
Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, 
розділ 1 «Аудитори» 100977.

Тривалість виконання аудиторського завдання без перерви з врахуванням 
продовження повноважень, які мали місце та повторних призначень: перший 
рік.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є аудиторський 
висновок (звіт незалежного аудитора), є аудитор Щирба Маркіян 
Теодорович. Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності, розділ 1«Аудитори» 100977.

Від імені ТОВ «Аудиторська фірма «Г 

Директор Щирба Маркіян Теодоро

ервіс»

Сертифікат аудитора №001221 від Мр реєстрації в Реєстрі
аудиторів та суб’єктів аудиторської д ія л ь н о с ^ ^ ? д |;^  Аудитори» 100977.

Адреса аудиторської фірми:46001, м. Тернопіль, вул.Замкова,5/37 
Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): 20 червня 2020р.


