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м. КиТв 21 лютого 2020 року

Незалежною аудиторською фiрмою ТОВ ,,Аудиторська фiрма
,,ЕППРЕЙСЕЛ" (надалi - Аудитор), на пiдставi ,Щоговору про надання
аудиторських послуг (узгоджених процедур) Ne,l 9l02l20вiд 19 лютого 2020 року,
пiдготовлений 3BiT незалежного аудитора про фактичнi результати виконаних
узгоджених процедур (Надалi - 3BiT про узгодженi процедури) щодо окремих
статей пакеry фiнансовоi звiтностi за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 (надалi
- послуги) Комунального пiдприемства <<Шляхово-експлуатацiйне управлiнняпо ремонту та утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на них
Шевченкiвського району> м. Киева (Надалi -КП ШЕУ Шевченкiвського району).

МЕТА ЗАВДАННЯ З ВИКОНАННЯ УЗГОДЖЕНИХ ПРОЦЕДУР .

МетоЮ завданнЯ з виконання узгоджених процедур е здiйснення
аудитором процедур аудиторського характеру, якi були узгодженi мiж
Аудитором та кп шЕУ Шевченкiвського району, а також подання звiту про
фактичнi результати Тх проведення.

Ми виконали узгодженi процедури вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиry, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх услуг,
зокрема Мiжнародного стандарту супутнiх послуг 44оо к3авдання з виконання
узгоджених процедур стосовно фiнансовоТ iнформацiТ>.

цей стандарт також вимагае вiд нас дотримання доречних вимог етики.
3гiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (<Кодекс рмсЕБ>) та етичними вимогами,
застосовними в УкраТнiдо нашого завдання.

АудиторИ не3алежНi по вiднОшеннЮ до КП шЕУ Шевченкiвського районузгiдно 3 етичними вимогами, що застосовуються до нашого завдання, i мй
виконали нашi етичнi обов'язки вiдповiдно до даних вимог.

прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з
врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено Тов
<Аудиторська фiрма (ЕпПРЕЙсЕл> вiдповiдно до вимог Мiжнародного
стандарту контролю якостi 1 <контроль якостi для фiрм, що виконують аудити
та огляди фiнансовот звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i
супутнi послуги)).

метою створення та п.iдтримання системи контролю якостi тов
<АудитоРська фiрМа <ЕППРЕйсЕл), е отримання достатньоТ впевненостi утому, що:

- сама фiрма та iT персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв,
законодавчих i реryляторних вимог;

- та 3вiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають
обставинам.

. Узгодженi процедури виконуються винятково з метою надання допомоги воцiнцi достовiрностi складання фiнансовоi звiтностi на пiдставi даних



.-

бухгалтерського облiку, i для того, щоб мати уявлення про можливi недолiки в
облiкових записах, бухгалтерських регiстрах i системi внутрiшнього контролю,
якi можуть привести до суттевих помилок в бухгалтерськiй звiтностi.

При виконаннi завдання ми використовуемо професiйнi знання та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з надання узгоджених
процедур.

flля отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв були виконанi
аудиторськi процедури у виглядi TecTiB заходiв внутрiшнього контролю, якi
застосовуе суб'екг господарювання для запобiгання невiдповiдностi фiнансовоТ
звiтностi, детальних TecTiB та аналiтичних процедур по cyTi. Вибiр процедур
перевiрки залежав вiд судження аудитора, якi BiH склав на пiдставi оцiнки

ризикiв суттевого викривлення фiнансовоТ звiтностi, в тому числi внаслiдок
помилки i/або шахрайства.

Нами були розробленi аудиторськi процедури, якi вiдповiдали оцiненим
ризикам i обставинам справи i включали: перевiрку (вивчення записiв або
документiв), повторне обчислення (перевiрку математичноi правильностi
документiв чи записiв), аналiтичнi процедури i запити.

Bci включенi в даний звiт дослiдження, обlрунтування, рекомендацiТ i

припущення слiд вiдносити виключно на зазначений перiод з 0'1.01.2019 по
31,12.2019 piK, та означенi дати. У даному звiтi наведенi склад i харакгеристика
проведеноi роботи, а також отриманi в результатi дослiдження, аналiзу i

перевiрки факти, висновки i припущення,
Оскiльки зазначенi вище процедури не е аудитом або оглядом,

проведеним вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг> ч. ll (видання 2016-2017
poKiB), 3атвердженi рiшенням АПУ вiд 08,06.2018 Ns 361, для обов'язкового
3астосування при виконаннi завдань з'I липня 2018 року в якостi нацiональних
стандартiв аудиту, ми не висловлюемо впевненостi стосовно фiнансовоТ
звiтностi КП ШЕУ Шевченкiвського району в цiлому за перiод з 01.01.2019р. по
3,1.12.2019р..

3а умов проведення додаткових процедур, аудиry або огляду фiнансовихзвiтiв згiдно з Мiжнародними стандартами аудиry або Мiжнародними
стандартами 3авдань з огляду нашу увагу могли б привернути iншi питання, якi
мибповiдомилибВам.

ВIДПОВЦАЛЬНIСТЪ CTOPIH.

питання органiзацiт бухгалтерського облiку на пiдприемствi належать до
компетенцiI його власника (власникiв) або уповноваженого органу (посадовоТ
особи) вiдповiдно до законодавства та установчих документiв.

вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення
фiксування фактiв здiйснення Bcix господарських операцiй у первинних
документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом
встановленого TepMiHy, але не менше трьох poKiB, несе уповноважений орган
(посадова особа), який здiйснюе керiвництво пiдприемством, або власник
вiдповiдно до законодавства та установчих документiв.

Управлiнський персонал кП шЕУ Шевченкiвського району несе
вiдповiдальнiсть 3а складання i достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй
звiтностi вiдповiдно до 3акону УкраТни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiстЬ в YKpaTHi>, п(с)Бо, iT повноту, точнiсть та правильнiсть оформлення
(юридичну силу);



за залишкИ на рахункаХ бухгалтерського облiку на початок та кiнець

звiтного 2019 року;
за вiдхиленйя вiд вимог чинного законодавства, вибiр та застосування

облiковоi полiтики та методологiт облiку, ро3робки облiкових оцiнок;

за фiнансовi результати та звiтнiсть по ним;

за методОпоiiО ia органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку, ,

за управлiнськi pir"rrr, . договiрне забезпечення, адмiнiстративне

забезпечення та iншу документацlю;
вiдповiдальнiсть за несвоечасне складання первинних документlв l

регiстрiв бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних

несуть особи, якi склали та пiдписали цi документи,
ВiдповiдальнiстЬ керiвництва включае в себе також: розробку,

впровадження та використання системи внутрiшнього контролю, щодо

пiдготовки i достовiрному представленню фiнансовоi звiтностi, вiльних вiд

суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок;

При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi кп шЕу Шевченкiвського району

пЁЬдо.r,увати безперервну-дiяльнiсть, розкриваючи, за необхiдностi, питання,

пов;яза"i з безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип

безперервностi дiяльностi в облiку, якщо управлiнський персонал не плануе

припинити дiяльнiсть.
нашою вiдповiдальнiстю е пiдготовка 3Biry не3алежного аудитора про

факгичнi результати виконаних узгоджених процедур, вiдповiдно до вимог

мiжнародних стандартiв аудиту (далi - мсд), впевненостi та етики щодо

о*р""r*'статеЙ пакеry фiнансовОi звiтносТi кп шЕУ Шевченкiвського району
станом на 3'1 грудня 20'19 року.

ВИКОРИСТАННЯ НОРМАТИВНО _ПРАВОВИХ AKTIB.

Аудитор в своТй роботi керувався
господарськоi дiяльностi, встановленим
облiку, в тому числi:

законодавством УкраТни в сферi
порядком ведення бухгалтерського

Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту,
надання впевненостi та супутнiх услуг;

огляду, iншого

ПКУ - Податковий кодекс Украiни вiд 02.12,2010 р. Ns2755-VI;
3аконом Украiни uпро аудит фiнансовот звiтностi та аудиторську

дiяльнiсть> Ns2258-Vlll вiд 21.12.2017р.;
3аконом Укратни uпро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

YKpaiHi> вiд 16.07.1999 року Ns 996-XlV, iз наступними змiнами та

доповненнями (надалi -3акон Ns 996);
положеннями (стандарт) бухгалтерського облiку(надалi - п(с)Бо):
п(с)Бо 1 к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi" затверджениЙ

наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 07 .02,2013 Ns 73;

п(с)Бо 10 ",Щебiторська заборгованiсть", затверджений наказомl l\v,rlJlv' lv a-+gvllvРvpЛq gqvv}/lv9чrrlv|9 ,

MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 08.'l0.99 р Nэ 237;
п(с)БО'1'l "Зобов'язання", затверджений наказом MiHicTepcTBa фiнансiв

УкраТни вiд 3'1.01.2000 р. Ne 20;
П(С)БО 15 "Дохiд" затверджено

року Ne 290.
наказом Мiнфiну вiд 29 листопада 1999

П(С)БО 16 <<Витрати>>, затверджений наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 31.12.99 р. Nэ 3'18 зi змiнами та доповненнями;
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Планом paxyHKiB бухгалтер::Iо. облiку та lнструкцiею про його
i,х;Тu'"ння, 

що 3атвердженi MiHicTepcTBoM бiЙансiв вiд зЬ'лйсlЬп"д" 1999р.
положенням про документальне забезпечення записiв у бухгалтерськомуоблiку, 3атверджене наказом вiд 24 05,9Ъ 

'-N; 

Й'(далi - попоже'rr" Ns 88);методичними. рекомендацiями по застосуванн_ю регiстрiв бухгалтерського
ig#,3аТВеРДЖеНi 

НаКаЗОМ йiri.r"р.тва фiнансiв укратни вiд 29 грудня 2000 р,
Методичними рекомендацiями щодо заповнення форм фiнансовоТ

;ЗТ:О"', 
3аТВеРДЖеНi НаКазо" Miri.r"Ё;, Бrrr.i, укратни 28.0з.201з Ns

методичними 
.рекомендацiями з перевiрки порiвнянностi показникiвфiнансовоТ звiтностi, затвердi"iй" наказом мiнфirу 

" 
iд 11,О4,2013 р, Ns476;Методичними рекомендацii щодо облiковоl. 
^ 
полiтики пiдприемства,затвердЖенi MiHicTepcTBoM фiнансiв 

"ii 
iT.rbprr" 

-zo13 
року N 635.

ДЖЕРЕЛА IНФОРМАЦIi ДЛЯПРОВЕДЕННrI УЗГОДЖЕНИХ ПРОЦЕДУР.

t /рунтуються на документах та iнформацii, наданих
району в процесi виконання роботи щодо узгоджених

Аудиторам наданi копiТ:
форми Ns1 кБаланс ('BiT про фiнансовий стан)> на 31 .12.2о19 року;g"rД'Ъ}:i, " "'' 

п ро фi на нЬо riр".упЙr, ii ;, n рь ъу*уп I,йи ъо"iдl "
форми Ns3 K3B.T про рух гроцових коштiв> за прямим методом за 2О19 piK;форма Ns4 K3BIT npo Ьп".rий капiталЯ., ZOig piK;

ffj;xъ}:: 
кПримiтки до рiч.т?1 tiyl9ЙiJrirrocri> за 20.19 piK;

п рим iiкй дL'ЁНfl:;:х Ж 8ъilсовоТ 
звтiностi 

;

Примiтки до форми No2;
розшифровки придбання та вибуття основних засобiв.Аудитори не виключають наявностi до*у""rrЬ та iнформацii, якi не булитм наданi, iякi б могли вплинути на бормуйir" .riry про узгодженi процедури.За повноту Ta._дoc'oBipHicib 

::irlоТ'iнформЪцiт несуть вiдповiдальнiстьпосадовi особи кп ШЕу Шевченкiвського району, якi надали таку iнформацiю.
ОПИ С ФАК ТИЧНИХ РЕ З УЛЬ-ТА_ТIВ 

_ПР 
ОВ ЕДЕ НИХ УЗГОДЖЕ НИХпроцЕдур.

в ходi виконання узгомених п,роцедур 
. 
аудиторами проведенодослiдження, спрямоване на систематизацiю та'аналiз фiнансовот звiтностi КпшЕУ ШевченкiВськогО районУ станоМ н.а 31 грудня^?9]9 ро*у у складi формиNs1 (БаЛаНс (3BiT npo Ьir.rЁ";;; стан)> ," {i.i,i.z019 року; форми Ns2 (звiтпрО фiнансоВi оезультатИ (3BiT.,]lpo сукупний дохiд)>за 

')ЙЫ 'pi*; 
формиNsз (звiТ nPo рч* грошових коштiв>_за прямим методом за 2019 piK; формаNs4 (3BiT про влаСний капiТ"пй1_291.9 ЁК' +"Ёма NsS кПримiтки до рiчноТфiнансовоi звiтностlu за zol Ырк й"далi - Ьir"йоьа звiтнiсть)Аудиторами про:еденi наступri проц"iурr,'--'1 Опиryванняйаналiз. - l"

3дiйсненi:

.__ ..|lформацiя аудитора
кп ШЕУ Шевченкiв.r*оiо
процедур.



- запити стосовно принципiв i пракгики бухгалтерського облiку;
- запити стосовно вiдображення в облiку, lоlасифiкацii й пiдсумовування

операцiй, збору iнформацiТ для розкриття у фiнансових звiтах;
- запити особам, вiдповiдальних за фiнансовi питання й питання

бухгалтерського обл i ку;

- запити стосовно вiдображення Bcix операцiй в облiку;
- запити стосовно вiдповiдностi складання фiнансових звiтiв визначенiй

ocHoBi бухгалтерського облiку та первинних документiв;
- запити стосовно змiн у господарськiй дiяльностi суб'екга господарювання,

принципах i практицi бухгалтерського облit<у;
2.Вивчення наданоТ iнформацiТ та iх порiвняльний аналiз;
3,Перевiрка розрахункiв, порiвняльний аналiз поданоТ iнформацiI;
4.3вiрення, одержання пiдтверджень;
5,Спiвставлення даних фiнансовоТ звiтностi;
6.Аналiтичнi розрахунки i процедури.

Вiдповiдно до ч, 4 ст. 11 3 3акону Ns gg6, склад та форми фiнансовоТ
звiтностi пiдприемств установлюються Мiнфiном за погодженням iз

ffержкомстатом, Вiдповiдно до чинного законодавства Bci форми звiтностi
мають бути узгодженi мiж собою - певнi рядки однiеТ форми повиннi вiдповiдати
певним рядкам iншоТ форми.

Аудитори вибiрково порiвняли показники фiнансовоI звiтностi вiдповiдно до
Методичних рекомендацiй з перевiрки rlорiвнянностi показникiв фiнансовоТ
звiтностi, затверджених наказом Мiнфiну вiд 11,04,2013 р. Nч476

Пiд час дослiдження i перевiрки вiдповiдних статей аудитори фiрми
констатують, що застосовувана система бухгалтерського облiку, класифiкацiя i

оцiнка активiв, пасивiв, в основному, вiдповiдае вимогам чинного законодавства
УкраТни, а саме вимогам 3акону Ns996, нацiональних Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, затверджених наказами MiHicтepcTвa фiнансiв УкраТни.

Узгодженi процедури виконано в основному з метою надання iнформацiТ
для того, щоб мати уявлення про можлtивi недолiки в облiкових записах,
бухгалтерських регiстрах i системi внутрiшнього контролю, якi мо)ryть привести
до суттевих помилок в бухгалтерськiй звiтностi i пiдсумовано так:

1.Ми отримали й вибiрково перевiрили cTaTTi фiнансових звiтiв з даними
оборотно-сальдовоТ вiдомостi, ПояснювальноТ записки до фiнансовоТ звтiностi;
Примiток до балансу за 2019 piK; Примiток до форми Ns2; Розшифровки
придбання та вибуття основних засобiв з :

формою No1 <Баланс>;
формою Ns2 K3B|T про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)>;
формою Ns3 (3BiT про рух грошових коштiв>> (за прямим методом);
формою Ns4 (3BiT про власний капiтал>;
формою Ne5 <Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi>.
2.Ми порiвняли суми статей фiнансових звiтiв;
3.Ми порiвняли вiдповiднiсть облiковоТ полiтики даним бухгалтерського облiку;
4.Ми наводимо далi нашi результати.

Результатами нашоТ роботи е настугiне:
а) щодо пункry 1 цього звiry ми дiйшли,щсr висновку, lцо Баланс (форма 1) на
31 грудня 2019 року КП ШЕУ Шевченкiвського району та iншi форми фiнансовоi
звiтностi (форми 2,3,4, примiтки до звiтностi) узгоджуються мiж собою;



б) щодо пункту 2 цього звiту ми дiйшли до висновку, що пiдсумкова сума статей
Балансу пiдрахована правильно iсальдо paxyHKiB на початок та кiнець 2019
року узгоДжуетьсЯ в основнОму з форМами фiнансового звiту;

в) щодо пункту З цього звiту ми прийшли до висновку, що бухгалтерський облiкта облiкова полiтика в КП шЕУ Шевченкiвського району узгоджуються в
основному з П(С)Бо, iншими нормативними актами та встановленою облiковою
полiтику на пiдприемствi.

Так,
,1. 

форма Nsl (Баланс (3BiT про фiнансовий стан)>,
,Щанi cTaTTi <Необоротнi активи> складають на початок звiтного 2019 року123703тис.грн., та 130282тис. грн, на кiнець звiтного 20,t9 року.
З них:
Сума капiтальних iнвестицiЙ (рядок БалансУ 1005) - 1059,0тис грн.,

вiдповiдае рахунку'1 531 <Придбання iнших мнмА> (l оsвzэ'в,57грн.);
OcHoBHi засоби (рядок Балансу 1011) _ 129223тис.грн., вiдповiдають cyMi

paxyHKiB 10 <OcHoBHi засоби> - 422249883,68грн., та 11 кlншi необоротнi
матерiальнi акгиви> -27 1 47 66,97грн. ;

,.Щанi статей кОборотнi акгиви> (рядок 1095) сtg]адають на кiнець звiтного
2019 року -'150127тис.грн., з них:

Рядок ,1100 БалансУ 15241 тис грн., вiдповiдають cyMi залишкiв по
рахунках 20 <Виробничi 3апаси> - 14926613,94грн. та рахунку-22 <<Малоцiннi та
швидкозношуюч i предмети >> -31 4447, 84грн.

РядоК 1145 БалансУ - 298тис.Грн., вiдпОвiдають cyMi залишкiв по рахунку682 << внутр i шн i розрахун к и>> - 298126, 75грн. ;

РЯДОК 1165 БаЛаНСУ - 453тис.грн., вiдllовiдае залишку рахунку з1 <рахунки
в банку> - 452724,16грн.;

Рядок 1170 Балансу - 82,0тис.грн., вiдповiдае залишку на рахунку 39<Витрати майбутнiх перiодiв> - 82212,3-8грrr.

У cTaTTi <3ареестРованиЙ (пайовий) капiтал> вiдображаеться сумастатутного або пайового капiталу вiдповiдно до зареестрованих установчихдокуменТiв. У cTaTTi 140'1 <Внески до незареестрованого стаryтного капiталу>наведена iнформацiя про суму BHeckiB до статутного капiталу згiдно з
рiшеннями учасникiв, якщо вrдповiднi з"irи до стаryту в державного
реестратора зареестрованi не були.

внески до незареестрованого статутного капiталу кп шЕушевченкiвського gq[о3у_оOлiковують на спецiальному субрахунф синтетичногооблiку 404 в розмiрi 274Отис,грн,,
,щанi статей_ Балансу <власний капirал> складають на початок звiтного2019 року 126876тис.грн., та 134874тис, грн. на *ir"ц, звiтного 2019 року.внески до незареестрованого статунtlго капiталу склада ють 274отис.грн.,неоплачений капiТал рядоК 1425 в розмiр, 261тис.гРн. вiдповiдае cyMi рахунку46 <Неоплачений капiтл> 261 000,00ipH..
ffaHi статей <поточнi зобов'я3ання i забезпечення> складають на початокзвiтного 2019 року 8510тис.грн,, та 1525_3тr.. r-рr.-", кiнець звiтного 2019 року.flоходи майбутнiх перiодiв, рядоI Балансу 1690 вiдповiдають cyMi рахунку69 к,Щоходи майбутнiх перiодiв> - 125ооо42.,+Тrр" , з них на сiль технiчну -5090,тис грн., ПММ -741О
Рядок 1300 активу Балансу на початок та кiнець 20,19 року вiдповiдають

рядку 1900 булансу.
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2. форма Ns2 KSBiT про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд)>.
,Щоходи i витрати вiд операцiйноТ, iншоi операцiйноТ, iнвестицiйноТ,

фiнансовоТ та iншоТ дiяльностi КП ШЕУ Шевченкiвського району за 2019 piK
вiдображаються в окремих статтях звiту - форми No2.

Окремо визначений фiнансовий результат вiд реалiзацiТ ToBapiB, робiт,
пОСлУг, ре3ультат вiд операцiЙноТ дiяльностi пiдприемства та загальний
фiнансовий результат вiд його дiяльностi загалом.

Фiнансовий результат до оподаткування 1 142тис.грн.
Витрати з податку на прибуток сl<l,lали 201тис.грн.
Суми спiвпадають з даними оборотно-сальдовоТ вiдомостi за 2019 piK.

3. форма Ns3 (звiт про рух грошових коштiв> (за прямим методом)
складена за прямим методом.
РУх коштiв унаслiдок операцiйноТ дiяльностi визначений за сумою

НаДХОДЖеНЬ Вiд ОперацiЙноТ дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну
ДiЯЛЬнiСть коштiв за даними записiв iX руху на рахунках бухгалтерського облiку.

Вибiр такого методу рекомендовано зафiксувати в наказi про облiкову
полiтику згiдно з п. 2,29 р, ll Методичних рекомендацiй Ns635 чи оформити й у
виглядi звичайного наказу керiвника, складеного до дати подання фiнансовот
звiтностi.

4. форма Ns4 (3BiT про власний капi-iал>.
3BiT про власний капiтал складений за даними балансу, звiту про фiнансовi

результати, а також аналiтичних даних за рахунками 4-го класу.
якщо до скоригованих залишкiв власного капiталу на початок року, що

вiдображаються в балансi пiдприемства на початок polry - рядок 1405 Балансу
ф1 - 126876тис.грн., додатИ збiльшення/зменшення власного капiталу зi
даними 3BiTy про власний капiтал (ф3) за звiтний piK _ 7998тис.грн.,, то
отримаемо балансовий залишок власного капiталу на кiнець року рядок 1405
Балансу ф1 - 134874тис.грн. Таким чином, залишки, якi мiстяться в балансi,
збiгаються з даними, наведеними у звiтi про власний капiтал.

констатуемо, що звiтнiсть складено правильно i разом змiн у капiталi
складаюТь +7998тИс.грн.. (рядок 4295 форьпи No4).

5. форма No5 <Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi>
примiтки до фiнансових звiтiв - сукупнiсть показникiв i пояснень, яка

забезпечуе деталiзацiю i обlрунтованiсты статей фiнансових звiтiв, а також iнша
iнфо_рмацiя, розкриття якот передбачено вiдповiдними п(с)Бо

СтандарТна форма Примiток до фiнансовоI звiтностi, затверджена НаказомМiнфiнУ Ns 302 вiд 29_1_1.2000 р. (в редакцiТ Наказу МiнiстБрства фiнансiвУкраТни Ns 602 вiд28.10.2003 р.) не надае можливостi розкрити всю необхiдну
iнформацiю, передбачену для розкриття нацiональними п(ь)Бо Укратни. У нiйвизначено мiнiмальний перелiк показникiв, що пiдлягають розкриттю(розшифровцi) в примiтках до фiнансовот звiтностi.

OKpiM цього, пiдприемСтва зобов'язанi розкривати в примiтках до рiчноТ
фiнансовОТ звiтносТi iншУ iнформацiю, встановлену чинними п(с)БО (пп. 2 i 3
наказу Ne 302).,Щодаткова iнформацiя розкрита пiдприемством в:

1 Примiтках до балансу:
- Розшифровка дебiторськоI заборгованостi, розрахункiв з бюджетом, iзвнутрiшнiх розрахункiв, розшифровка додаткового капiталу,

кредиторськоi заборгованостi та поточних зобов язань за
розрахунками за отриманими авансами.

-



а

2, Пояснювальнiй записцi до фiнансовоТ звiтностi 3а 2019 piк, В якiЙ

описана мета створення пiдприемства, описаний предмет дiяльностi,
органiзацiйно-правова форма господарювання, мiiсцезнаходження,

iнформацiя прО рух основних фондiв (додатково в розшифровцi про

придбання та вибуття основних фондiв), i т.д.

з. Додаrкоrо В Примiтках до форми <Фiнансовi результати>
пiдприемством розшифрованi iншi операцiйнi доходи, iншi доходи та

iншi операцiнi витрати
KpiM того, вiдповiдно до пункту 19 п(с)Бо 1 для того, щоб фiнансова

звiтнiсть була зрозумiлою корисryвачам, вона повинна мiстити данi, 3окрема,

про облiкоЬу полiтику пiдприемства та iT змiни та iншу iнформацiю, передбачену
нЬцiональrй", псБо, що е суттевою для користувачiв фiнансовоТ звiтностi.

рекомендусмо висвiтлювати обрану облiкову полiтику шляхом опису

принципiв оцiнки статей звiтностi та методiв облiку щодо окремих статей

звiтностi. Вся iнформацiя, яка не може бути розкрита за допомогою
стандартних таблиць форми 5 мае бути розкрита в довiльнiй формi та подана 3

пакеiом фiнансовоi звiтностi. Так, вважаемо, що не ро3крита iнформацiя, яка

може бути супевою для користувачiв:
- дата затвердження фiнансовоТ звiтностi,
- короткий опис основноТ дiяльностi пiдприемства,
- про облiкову полiтику кп шЕУ Шевченкiвського району та iJ змiни,
- прО пов'язанИх осiб та операцiI з ними, а також виплати управлiнському
персоналу (передбачено пунктами 11 та 15 П(С)БО 23 кРозкриття iнфоРмаЦiТ

щодо пов'язаних осiб>>,

- намiри вiдчуження об'ектiв основних засобiв.
Рекомендуемо: Складати Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi не тiльки

за стандартною формою, затвердженою Мiнфiном, але й надавати додатковi
розкриття в довiльнiй формi задля додержання Bcix вимог КонцептуальноТ
основи складання фiнансовоi звiтностi - нацiональних П(С)БО.

ЗАБОРГОВАНIСТЪ ТА ЗОБОВ,ЯЗАННЯ.

Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiТ
про дебiторську заборгованiсть та iT розкриття у фiнансовiй звiтностi визначае
П(С)БО 1 0 ",Щебiторська заборгованiсть".

l_{e Положення (стандарт) застосовуеться з урахуванням особливостей
оцiнки та розкриття iнформацiТ щодо дебiторськоТ заборгованостi,
встановлених iншими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
.Щебiторська заборгованiсть визнаоться активом, якщо icHye ймовiрнiсть
отримання пiдприемством майбутнiх економiчних вигод та може бути
достовiрно визначена iT сума.

Згiдно з фiнансовим звiтом, станом на 3'1 грудня 2019 року, в КП ШЕУ
Шевченкiвського району облiковуеться поточна дебiторська заборгованiсть.

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги визнаеться активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiТ
продукцiТ, ToBapiB, робiт i послуг та оцiнюеться за первiсною вартiстю.

Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiТ
про зобов'язання та lT розкриття у фiнансовiй звiтностi визначае П(С)БО 11
"Зобов'язання".

3обов'язання визнаеться, якщо його оцiнка може бути достовiрно
визначена та icHye ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому
внаслiдок його погашення. Якщо на даry балансу ранiше визнане зобов'язання
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не пiдлягае погашенню, то Його сума включаеться

перiоду. l

до складу доходу звiтного

3гiдно зi 3BiToM, станом на 3,1 грудня 2019 року в кп шЕу
шевченкi.вського району i облiковуеться поточна кредиторська заборгованiсть,

поточнi забезпечення та витрати майбутнiх перiодiв в таких розмiрах,

Таблиця Ns2 3обов'язання та забезпечення (форма 1)

Ns Найменування поточноТ
кредиторськоТ заборгованостi

Код
рядка

на початок
2019 р.
(тис. грн.)

на кiнець
2019 р.
(тис. грн.)

1 16,t5 4061 476

2 кредиторська заборгованiсть за

розрахунками з бюджетом
1620 492 11

3 кредиторська заборгованiсть за
розрахунками зi страхування

1625 388

4 кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з оплати працi

,l630 2072

5 кредиторська заборгованiсть за
одержаними авансами

,1635 128 436

6 кредиторська заборгованiсть iз
внчтрiшнiх розрахункiв

1645 338 0

7 поточнi забезпечення 1660

lншi поточнi зобов'язання 1690 ,1031
1 830

,Щоходи майбутнiх перiодiв 1660 12500

Всього рядок 1695 форми х 85,10
,t5253

Вiдповiдно до lнструкцil про застосування Плану paxyHKiB бухгалтерського
эблiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприемств i

эрганiзацiй, затверджена наказом Мiнфiну вiд 30.'|1.99 р. Ns 291 рахунок 69
'Доходи майбутнiх перiодiв" призначено для узагальнення iнформацii щодо
эдержаних доходiв у звiтному перiодi, якi пiдлягають включенню до доходiв У
чайбутнiх звiтних перiодах.

Вiдповiдно до lнструкцiТ 291 до доходiв майбутнiх перiодiв НалежаТЬ
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Таблиця Nэ'1 !ебiторська заборгованiсть (форма '1)

Ns Найменування
дебiторськоI забор гованостi

Код
рядка

на початок
2019р.
(тис. грн.)

на кiнець
2019р.
(тис. грн.)

1 заборгованiсть за продукцiю,
товари, роботи, послуги

1125 3580 2493

3 1 130

4 1 135 595 1278

5 Iнша поточна
дебiторська заборгованiсть

1 155 21



l

aBaHcoвi платежi, що фактично не включаються до складу доходiв звiтного
перiоду (пп.6.3 i6.4 П(С)БО'I5 <l]оходи)).

3а правилами бухгалтерського облiку для визначення фiнансового
результату дiяльностi пtдприемства необхiдно доходи звiтного перiоду
порiвняти з витратами, що були здiйсненi для цих доходiв.

Доходи майбутнiх перiодiв мох(уть виникати у разi отримання коштiв з
бюджету, наприклад, у виглядi капiтальних трансфертiв, якi мають цiльове
призначення. Саме бухгалтерський облiк цiльового фiнансування в
ОТРИМУВача передбачае виникнення доходiв майбутнiх перiодiв, бо отримане
цiльове фiнансування визнаеться доходом протягом тих перiодiв, в яких були
визнанi витрати, пов'язанi з виконанням умов цiльового фiнансування.

Врахувати норми п. 8 П(С)Бо 15 Доходи, вiдповiдно до яких дохiд вiд
РеалiзацiТ товару, готовоТ продукцiТ, списання ТМЦ визнаеться у разi наявностi
таких умов:
- ПОКУПЦЮ ПеРеданi ри3ики Й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю
(товар, iнший актив);
- ПiДпРиемство не здiйснюе надалi управлiння та контроль за реалiзованою
продукцiею, товарами, TMl-{, iншими активами;
- сума доIоду (виручка) може бути достовiрно визначена;
- е впевненiсть у тому, що в результатi операцiт вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод пiдприемства, а витрати, пов'язанi з цiею операцiею, можуть
бри достовiрно визначенi.

РекоменДуемо: Використання та вiдображення доходiв майбутнiх
перiодiВ чiтко обdрунryвати В розпорядчому документi про облiкову полiтику.
Адже тут е податковi ризики, пов'язанi з обчисленням податку на прибуток.

влАсниЙ кдпrтАл. чистI Активи.

чистi активи (власний капiтал) - це активи пiдприемства за вирахуванням
його зобов'язань (п. а П(С)БО 19).

3гiдно з п. 3 роздiлу l нп(с)Бо 1 власний капiтал - це рiзниця мiж
активами i зобов'язаннями пiдприемства. отже, з економiчнот точки зору чистi
активи втiлюють в себе BapTicTb майна товариства, вiльного вiд боргових
зобов'язань. lнформацiю прО чистi активи на кiнець року одержуемо з балансу
t'рядок 1495).

Таблиця Ns4 Власний капiтал (данi форми 1)

кiнець 2018р. кiнець 2019р

3223 3223
l]одатковий капiтал 2740 2740
капlтал у дооцlнках 28665 28039
незервний капiтал 54 148
пеоплачении капlтал 261 261
всього за роздiлом '1 Балансу 126876 1з4874

1l
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Таблиця Ne5 Розрахунок BapTocTi чистих активiв

отже,вартiстьЧисТихактивiвКпШЕУШевченкiвсЬкогораЙонУна31
Фудня 2019 року виlн"ч":1:j Д",ц, мiж,сумоБ ак,ивi, (рядок 1300гр,4

Балансу ф.Nэl ) r розмiром зоьов,я:;fi;й lо95гр.а Балансу ф,Ns1,

чистi активи або власний Ы;;JФ_,i.,"ч:'"'? На КiНеЦЬ 2019 РОКУ

._"o,JJiJ;;;;.ip, iisо l 27тис. грн _ 1 5253тис грн.).

Згiдно Балансу (ф1 р 1495;р.li"r"rБ" *" Зi грудня 2018 року власнии

капiтал складав i'iБвiёrrь.грн.. (1 5sзъоr".. грн. _ 85,1 0тис,грн),

доходи. витрАти,

Методологiчнi засади формування в pylal]epcbкoмy облrку_iнформацIi

про доходи пiдприемства та ii розiЙ, ,_ фч,1,::,iй звiтностi визначаються

п(с)Бо Ns 15 <дохiд>. дохiд "rЬнаеrrся 
пiд час ,б!п:':::1_.1'"'"У абО

зменшення зобовiязання, lло зумовлюе зростання власного капiталу, за умови,

щооцiнкадоходУмоё9.qУ,,1до"]овiрновизнаЧеНа.КритерiТвизнаннядоходУ,.
що наведено в п(с)БО Ns 15, .".rо.Ъrуються окремо до кожноi господарськоl

операцii.
МетодологiчнiзасадиформУваННявб.У.хчл-терсЬко'мУоблкУiнформацiТ

про витрати пiдприемства ," Ц_пл"Jй,i, " ф!:?:,*,iй звiтностi визначаються

п(с)БоNs16(Витрати)iззастосУ,","""RахУнк]взгiдноз'.ПлаНомрахУНкlВ
облir<У аtсивiв, *"niT"ny, .оО99'1."нь i госпОдарських пiдприемств, органiзацiй",

затвердже"оrо Й"*",оii МФУ вiд 30,11,99р, Ns291 
iого району

3вертаемо вашу уваry на те, tцо кп шЕу Шевченкtвськ

щiЙснюесВоюдiяльнiстьВУмоВахфiнансово-економiчноТтаполiтичноiкризи.
ts рзультатi нестабiльнот "rrу"чтi'r!цп"rri 

фiнансово-господарська дiяльнiсть

O/проводIry.rой-;;;;;;".- пър"дбачити масштаби впливу ризикiв на

r*айбрню дirпrri.rъ-r" даr"и момент з достатньою достовiрнiстю неможливо,

Оцiнка ",."rib 
l "зобов'язань пiдприемства зроблена, виходячи 3
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припущення, що дiяльнiсть триватиме далi,

Таблиця Nэ3 (данi форми 2)

Ns Найменування статгi

форми Ne 2

Код
рядка

Сума за
2019piK
(тис. грн,)

Сума за
2018 piK
(тис. грн,)

1 Валовий прибуток 2090 5835 4238

2120 8038 8060
2 lншi операцiйнiдоходи

3 lншi доходи 2240 12348 1 5997

4 lншi фiнансовiдоходи 2220 0 0

5 Разом доходи 26221 28295

6 lншi операцiйнi витрати 21 80
,t4994 18518

7 Адмiнiстративнi витрати 21 30 1 0085 9,t64

U lншi витрати 2270 0 0

9 Разом витрати 25079 27682

10 Податок на прибуток 2300 201 320

1,| Чистий приброк (р.5-р.9-р. 1 0) 2з55 941 294

зАключнl положЕння.

Вiдповiдно до Мiжнародних стандарl-iв контролю якостi, аудиry, огляду,

iншого надання впевненостi та супутнiх услуг, якi рiшенням АудиторськоТ
гrалати вiд 18.О4.2003 р. N9 12212 в YKpaTHi прийнятi в якостi нацiональних нами

було отримано достатнi та прийнятнi докази в koHтekcTi виконаннi завдання, та

tцм звiтом повiдомлено iнформацiкl тим, кого надiлено найвиtцими
гювноваЖеннями стосовно Bcix встановлених фаtсiв, якi стосуються:

дотримання вимог законодавства;
вiдповiдностi даних бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтнОСТi;

збереження аlсивiв; ,

оскiльки зазначенi вище процедури не е аудитом або оглядом,
проведеним вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиry або Мiжнародних
стаlцартiв завдань з огляду, Ми не висловлюемо впевненостi стосовно

фнансовоi звiтностi в цiлому.
3а умов проведення додаткових проц,едур, аудиry або огляду фiнансових

зrrrв згино з Мiжнародними станда[lтами аудиry або Мiжнародними
ста}цартами завдань з огляду нашу увагу могли б привернути iншi питання, якi

шбповЦомилибВам.
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Наш звiТ надаетьсЯ винятковО з метою, зазначеною в першому параграфi
цього звiry. 3BiT призначений для Вас i не повинен використовуватися в iнших
цiлях та надаватись будь-яким iншим сторонам.

цей звiт стосуеться лише iнформацiт щодо окремих статей пакету
фiнансовоi звiтностi за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року i нЬ
поширюеться на будь-якi iншi питання дiяльностi КП шЕУ Шевченкiвського
району у цiлому,

[-|ей 3BiT мае юридичну чиннiсть тiльки в тому випадку, якщо BiH наданий
цiлком i використовуеться вiдповiдно до мети, передбаченоf договором кп шЕу
Шевченкiвського району з Аудиторською фiрмою.

Аудитори обумовлюють, що вони не зобов'язанi виконувати додаткову
роботу, додатково давати офiцiйнi пояснення i показання, якщо тiльки немае
попередньоi i не буде наступноi письмовот згоди аудиторiв на це.

Аудитори не зобов'язанi поновлювати цей 3BiT, у тому числi й у випадку
будь-яких змiн пiсля дати його надання. Аудитори пiдгоryвали 3BiT jiдповiднЬ
до припущень, що iнформацiя, надана для перевiрки, е достовiрною i повною.yci зазначенi в цьому звiтi рекомендацiт lрунтуються на нормах
3аконодавства Укратни, що були чинними протягом перiоду з 01 сiчня по 31
:lрудня 2019 року та прийнятi до виконання за рiшенням керiвництва кп шЕу
Шевченкiвського району .

Аудиторський звiт незалежного аудитора про фактичнi результативиконаних у3годжених процедур пiдготовлений укратнською мовою в трьох
rримiрниках, один Виконавцю, два 3амовнику.

OcHoBHi вiдомостi про умови договору.

_ flоговiр про надання аудиторських послуг (узгоджених процедур
W19l02l20 вiд 19 лютого 2020 року;

Лист зобов'язання до flоговору Ns19/02120 вiд 19 лютого 2020року.
,щата початку та дата закiнчення виконання завдань з надання

rЗГОflЖ€Них процедур : 'l9 лютого до 21лютого 2о2о року.
.Щата складання 3Biry незалежного аудитора: 2i лютого 2О2О року.

OcHoBHi вiдомостi про аудиторськУ фiрмУ та аудитора.

}iазBa юридичноТ особи

-:--,,:-,а* ициЙ код 23394з32

року

Серiя А0,10 Ns798858 вiд lО.G.lg95 року за
Ns1 0701 050001 026755
Номер реестрацiТ у BeecTpr суОЪктЪ
аудиторськоТ дiяльностi з 01 . 1 0,201 8
Ns0831
Серт_ифi кат аудитора : с@
30.03.1995р. Номер реестрацiТ у PeecTpi
аудиторiв з 0,1 .10.20,18 року Ns100672,

03150 м, КиЪ вул. Черв@
еррrаisаl@ukr.пеt .

т.(067)930-44-77
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,Щодатки (копiТ):

форми Ns1 кБаланс (3BiT про фiнансовий стан)> на 3.| .12.2о19 року;
форми Ns2 (3BiT про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохlд)>за 2019 piK;

форми Ns3 (3BiT про рух грошових коштiв>> за прямим методом за 2О19 piK;
форма Ns4 K3BiT про власний капiтал >> за 2О19 piK;
форма No5 <ПриМiтки дО рiчноТ фiнансовоТ звiтностi> за 2019 piK;
Пояснювальна записка до фiнансовоТ звтiностi;
Примiтки до балансу за 20.19 piK;
Примiтки до форми No2;
розшифровки придбання та вибуття основних засобiв.

flирепор
:

ТОВ кАудиторська фiрма кВППРГйСЬj

03150 м. КиТв вул. Червоноармiйська,165

21 лютого 2020 року

ts.Ф.Шпiр
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