
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЮРЕК - АУДИТ" 
ЄДРПОУ 22841651 

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №1385 чинне д< 
Україна, 58018, м. Чернівці, вул. КомаЬ4рЄ§і.2О205о.тел. (03722) 4-52-78, (050) 9863364 

п/р 2600500158231 у ПАТ «Комерційний банк «Глобус», відділення 17, код банку 

ЗВІТ Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А 
аудиторської фірми «Юрек - Аудит» 

Адресат 
Звіт незалежного аудитора. щодо фінансової звітності призначається 

керівництву ДП «Буковинастандартметрологія», і може бути використаний для 
подання Уповноваженому органу управління. 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності ДП 
«Буковинастандартметрологія» за 2017 рік 

Думка із застереженням 
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ДП 

«Буковинастандартметрологія» (надалі - підприємства), що складається із Балансу 
(звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року, Звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим 
методом) та Звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, 
і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад суттєвих облікових 
політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для 
думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 
справедливо та достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан підприємства на 
31 грудня 2017 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що 
закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) 
фінансової звітності. 

Основа для думки із застереженням 
На балансі підприємства рахується дебіторська заборгованість в сумі 740 тис. 

грн.. Заборгованість виникла із-за банкрутства ТОВ «Укрпромбанк» та AT «Златобанк» і 
не реальна до погашення. Списання заборгованості вплине на фінансовий стан * 
підприємства. 

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Законів України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 p., 
(із змінами та доповненнями), «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.91 р. 
(із змінами та доповненнями) та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів 
аудиту (МСА) видання 2015 року, затверджених в якості національних стандартів 
аудиту рішенням АПУ від 04.05.2017 р. № 344 (далі - МСА) Міжнародної федерації 
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бухгалтерів, зокрема до МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо 
фінансової звітності» (переглянутий) (далі - МСА 700), МСА 705 «Модифікація думки у 
звіті незалежного аудитора» (переглянутий) (далі - МСА 705), МСА 706 «Пояснювальні 
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» (переглянутий) 
(далі - МСА 706). 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. 

Ми є незалежними по відношенню до підприємства згідно з етичними вимогами, 
застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали і 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 із застереженням. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цієї фінансової звітності відповідно до Національних'положень (стандартів) фінансової 
звітності 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 безперевній основі, 
розкриваючи, де це застосовано, питання про безперевність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку. 

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск 
звіту аудитора, що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що аудит проведений відповідно до МСА, 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, 
що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Інформація, за винятком фінансової звітності та звіту аудитора щодо неї 

На нашу думку, інформація за видами активів підприємства станом на 31 грудня 
2017 року в сумі 5141 тис. грн., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до 
Національних положень (стандартів) фінансової звітності. 

На нашу думку, інформація про зобов'язання підприємства станом на 31 грудня 
2017 року в сумі 843 тис. грн., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до 
Національних стандартів фінансової звітності. 
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На нашу думку, інформація про власний капітал підприємства станом на 31 
грудня 2017 року в сумі 4298 тис. грн., у всіх-суттєвих аспектах, розкрита відповідно до 
Національних положень (стандартів) фінансової звітності. 

На нашу думку, твердження управлінського персоналу підприємства, що 
статутний капітал станом на 31- грудня 2017 року в сумі 1910 тис.грн. сплачений 
повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до 
вимог чинного законодавства, наведено достовірно. 

На нашу думку, твердження управлінського персоналу підприємства, що 
вартість чистих активів станом на 31 грудня 2017 року становить 4298 тис.грн., 
вартість чистих активів відповідає вимогам законодавства, наведено достовірно. 

На нашу думку, твердження управлінського персоналу підприємства, що станом 
на 31 грудня 2017 року підприємство не має зобов'язань за іпотечними облігаціями, у 
всіх суттєвих аспектах, відповідно до Національних положень (стандартів) фінансової 
звітності та вимог чинного законодавства, наведено достовірно. 

На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності підприємства 
«сукупний дохід» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року становить прибуток в сумі 
388 тис. грн., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Національних положень 
(стандартів) фінансової звітності. 

На нашу -думку, інформація,- що розкривається підприємством та подається 
разом з фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2017 року не містить суттєвих 
невідповідностей. 

На нашу думку, твердження управлінського персоналу підприємства, що 
виконання значних правочинів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, відповідає 
вимогам чинного законодавства, нормам статуту, у всіх суттєвих аспектах, наведено 
достовірно. 

Основні відомості про підприємство 
Повне найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 
РЕЕІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
МЕТРОЛОЕІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ». - -
Скорочена назва: ДП «БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». 
Адреса підприємства (місцезнаходження за КОАТУУ): 7310136600 58013, м. 

Чернівці, вул. Героїв Майдану, будинок 202. 
Державне підприємство «Чернівецький Регіональний науково-втробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» (далі- Підприємство) засновано на 
державній власності, належить до сфери управління Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України (далі- Уповноважений орган управління) та є державним 
комерційним підприємством. 

Предметом діяльності Підприємства є: 
надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам інформаційно-

консультаційних послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) 
відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів; 

здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої 
діяльності у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності 
(сертифікації) та захисту прав споживачів; 
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виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки 
(підтвердження) відповідності (сертифікації) , а також в інших сферах діяльності, що 
передбачені Статутом та не заборонені законодавством. 

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Статуту (нова редакція) 
затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 813 
від 16 липня 2013 року. • -

Дата та номер реєстраційної дії: 28.08.2013 10381050005003002. 
Дата та номер останньої реєстраційної дії: 16.09.2015 10381050007003002. 
Підприємству присвоєно ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02569750. 
Основною діяльністю підприємства відповідно до виписки з ЄДР: 

71.20 Технічні випробування та дослідження 

Середня кількість працівників підприємства за 2017 рік становила - 53. 
У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальним за фінансово-

господарську діяльність підприємства були: 
- генеральний директор Боднар Леонід Михайлович, в.о. ген.директора до 
10.01.2017 р. наказ № 77 від 27.07.2016р. 
Шух Ярослав Володимирович з 11.01.2017 р. наказ № 03 від 11.01.2017р. 
- головний бухгалтер Гуцуляк Галина Іванівна, наказ № 02-К від 06.02.2014р. 

Основні відомості про аудиторську фірму 
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Юрек-Аудит», 

код за ЄДРПОУ 22841651. зареєстроване 12.02.1996, 16.11.2004 виконавчим комітетом 
Чернівецької міської ради, номер запису 10381200000000413. 
Вул. Комарова, буд. 13, кв. 25, м. Чернівці, 58018, тел. (03720) 4-52-78, (050) 986-33-64. 
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають 
аудиторські послуги, № 1385 від 26 січня 2001 року. Термін чинності Свідоцтва згідно 
рішення від 24 вересня 2015 року № 315/3 продовжено до 24 вересня 2020 року . 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0446, видане згідно рішення 
АПУ від 30.01.2014 року № 288/4. Термін чинності Свідоцтва до 31.12.2019 року. 

Основні відомості про умови договору 
Аудиторська перевірка фінансової звітності ДП «Буковинастандартметрологія» 

проведена відповідно до договору № 3 від 17.04.2018 року, в період з 17.04.2018 року 
по 30.04.2018 року. 

Директор / Аудитор і І Т. В. Садовська 
Сертифікат аудитора серія А № 00|| ;)року. 
Подовжено термін дії до 30.11.201 

Україна, м. Чернівці 
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Д О В І Д К А П Р О Ф І Н А Н С О В И Й С Т А Н 
Д П « Б у к о в и н а с т а н д а р т м е т р о л о г і я » 

На-підставі даних фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 року 
розраховані показники, які характеризують фінансовий, майновий стан та 
рентабельність Підприємства: 

Показники 

Формула 
розрахунку 

фінансового стану 
підприємства 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
значення 

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

ф.1 (ряд. 1160 + ряд. 
1165/ 

ф. 1 ряд. 1695 

1407 
590 

0,25 -0,5 2,38 

Коефіцієнт загальної ліквідності 
(покриття) 

ф.1 1195 
ф.1 ряд. 1695 

1705 
590 . 

• 1 , 0 - 2 , 0 2,89 

Коефіцієнт фінансової 
стійкості (або 
платоспроможності, або 
автономії) 

ф.1 1495 
ф.1 ряд. 1900 

4298 
5141 

>0,5 0,82 

Коефіцієнт концентрації 
позикового капіталу 

ф.1 (ряд. 1595 + ряд. 
1695/ 

ф. 1 ряд. 1300 

253+590 
5141 

< 1 0,16 

Коефіцієнт рентабельності 
активів 

ф.2 ряд.2350/ 
ф.1 (ряд. 1300 (гр.3)+ 

ряд.' 1300 (гр.4))/2 

388 -
4979,5 

>0 0,08 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства 
а». t и ф 

виконувати свої поточні зобов'язання за рахунок ліквідних активів (грошові 
кошти). Одержане значення коефіцієнта свідчить про те, що Підприємство в разі 
необхідності зможе миттєво погасити усю свою короткострокову 
заборгованість. 

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов'язання 
можуть бути покриті, поточними активами. Розраховане значення коефіцієнту 
говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань 
Підприємство має 2,89 гривні поточних активів. Тобто, в разі необхідності 



'коротк кпюокова перспектива) Підприємство зможе розрахуватися одночасно з 
\ сіма короткостроковими боргами . 

Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансового стану 
Товариства від позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі 
джерел. Підприємство володіє достатнім власним капіталом, тому є незалежним від 
залучених коштів.. .. . 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (к-т фінансування) 
характеризує частку позикових коштів - у загальній сумі коштів у майні 
підприємства. 

Нормативне значення менше 1 (зменшення). Показник в межах :норми._ 
Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити 

ефективність використання активів Підприємства тобто він показує, скільки гривень 
прибутку заробила кожна гривня активів підприємства. За підсумками діяльності у 
2017 році цей показник склав 0,08 грн. 
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