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В аудиторському звіті представлено результати державного фінансового
аудиту діяльності Державного підприємства „Київський обласний наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікацій за період з
01.01.2014 по 31.05.2017.
Аудиторське дослідження проведено на підставі п. 1.1.4.1 Плану
проведення заходів державного фінансового контролю Північного офісу
Держаудитслужби на II квартал 2017 року відповідно до Порядку проведення
Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного
фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 № 361 [1] та Методики
проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними
органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 728 [2].
Аудиторський звіт призначений для керівництва Державного підприємства
„Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації" (далі - ДП „Київоблстандартметрологія", Підприємство), органу
управління - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших
зацікавлених осіб.
Аудиторський звіт підготовлено працівниками відділу контролю у галузі
науки - заступником начальника відділу Єлізаренко Н.О., відділу контролю у
галузі культури - завідувачем сектору Жидовець Н.І., відділу контролю у галузі
послуг - головним державним фінансовим інспектором Курилом В.В.
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ї. ВСТУП
У 1966 році у місті Біла Церква було створено Білоцерківське міжрайонне
відділення по вимірювальній техніці при Українській республіканській
лабораторії державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою, яке
у 1973 році перейменовано в Білоцерківську міжобласну лабораторію
державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою.
З 1981 року Білоцерківську лабораторію державного нагляду
реорганізовано в Білоцерківський центр стандартизації і метрології.
З 2006 року центр носить назву Державне підприємство „Київський
обласний
науково-виробничий
центр стандартизації,
метрології та
сертифікації".
Сьогодні ДП „Київоблстандартметрологія" є регіональним центром із
надання послуг у сфері метрології, стандартизації, сертифікації і випробувань
продукції. До складу Підприємства входять сучасні лабораторії, оснащені
високоточними еталонами, спеціальним обладнанням, сучасними технічними
засобами та інформаційними системами для якісного та швидкого
метрологічного обслуговування всіх користувачів вимірювальної техніки.
Основу виробничого потенціалу складає колектив Підприємства, який налічує
понад 120 працівників.
Характерною особливістю, яка вирізняє Підприємство з-поміж інших
територіальних підприємств, що входять до сфери управління Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, є діяльність із метрологічного
забезпечення вимірювань характеристик іонізуючих випромінень і ядерних
констант, яку виконує відділ державного метрологічного контролю засобів
вимірювальної техніки іонізуючих випромінень.
Метою діяльності Підприємства є забезпечення реалізації економічних
інтересів держави, задоволення потреб населення та суб'єктів господарювання
будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сферах
стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації)
та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства та одержання
прибутку.
У структурі Підприємства можна виділити 4 основних види діяльності,
провадження яких покладено на відповідні структурні підрозділи (відділи), що
здійснюють діяльність у таких сферах:
- стандартизації (1 відділ);
- метрології (4 відділи);
- оцінки (підтвердження) відповідності (2 відділи);
- інформування та захисту прав споживачів (1 відділ).
Переважно Підприємство здійснює роботи за основними видами
діяльності в межах Київської області, винятком є відділ державного
метрологічного контролю засобів вимірювальної техніки іонізуючих
випромінювань, який виконує роботи на всій території України, а саме:
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- ДП НАЕК „Енергоатом" (АЕС Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська, Запорізька, Аварійно-технічний центр);
- ДСП „Чорнобильська АЕС" та Чорнобильська зона відчуження;
- метрологічні центри Мінекономрозвитку України;
- система цивільної оборони України (11 областей);
- підприємства та організації ветеринарної медицини й екологічної інспекції;
- медичні заклади;
- загони митних та прикордонних служб.
Також відділи виконують роботи і надають послуги для підприємств та
організацій з інших регіонів за умови наявності письмового звернення
замовника.
Підприємство є територіальним органом центрального органу виконавчої
влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики в Київській
області, а за спеціалізацією метрологічного забезпечення засобів вимірювальної
техніки іонізуючих випромінень та ядерних констант - на території України.
1.1. Інформація про об'єкт аудиту та обґрунтування причин
проведення аудиту
Підприємство діє на підставі Статуту, затвердженого наказами
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.07.2013 № 809 та
від 06.04.2016 № 627 [3].
Підприємство, засноване на державній власності, належить до сфери
управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі Уповноважений орган управління, Мінекономрозвитку) та є державним
комерційним підприємством.
Підприємство
є
правонаступником
державного
підприємства
„Білоцерківський центр стандартизації, метрології та сертифікаціГ'.
Підприємство є юридичною особою, має ідентифікаційний код,
самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку,
штампи і бланки зі своїм найменуванням, відокремлене майно. Філії в
підпорядкуванні Підприємства відсутні. Сектор метрологічного забезпечення
засобів вимірювальної техніки геометричних величин знаходиться у місті
Переяслав-Хмельницький.
Підприємство діє на принципах повної господарської самостійності та
самоокупності, самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її
наслідки за виконання зобов'язань перед бюджетом, державними цільовими
фондами і контрагентами.
Підприємство є платником податків та інших обов'язкових платежів,
передбачених законодавством України.
Підприємство утворено з метою забезпечення реалізації економічних
інтересів держави, задоволення потреб населення й суб'єктів господарювання
будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері
стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації)
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та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства, а також
одержання прибутку.
Предметом діяльності Підприємства є:
- надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам інформаційноконсультаційних 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;
- виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки
(підтвердження) відповідності (сертифікації).
Відповідно до Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій (ЄДРПОУ) від 18.10.2012 №478346, Підприємство має наступні
реквізити:
Повна назва
Код ЄДРПОУ
Правовий статус суб'єкта
Місцезнаходження
Організаційно-правова
форма господарювання
за КОПФГ
Керівник
Телефон
Види діяльності за
КВЕД-2010:

Державне підприємство „Київський обласний наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації*"
02568087
Юридична особа
вулиця Січневого прориву, буд. 84, м. Біла Церква, Київська
обл.,09113
140 Державне підприємство
Кравченко Ірина Миколаївна
(045-63)4-71-73
71.20 Технічні
випробування
та
дослідження; 84.13
Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної
діяльності

Майно Підприємства є державною власністю і закріплено за ним на праві
господарського відання. Це виробничі та невиробничі фонди, а також інші
цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
Джерелами формування майна Підприємства є:
- майно, у тому числі кошти, передані Уповноваженим органам управління;
- продукція, вироблена Підприємством у результаті господарської діяльності;
- доходи від власної господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій та
громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством.
Відчуження, у тому числі реалізація та придбання транспортних засобів,
надання в оренду, списання основних фондів, що є державною власністю і
закріплені за Підприємством на праві господарського відання, здійснення
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застави цілісного майнового комплексу Підприємства, його структурних
підрозділів, будівель і споруд, передача в іпотеку здійснюється за погодженням
з Уповноваженим органом управління в порядку, установленому
законодавством.
Прибуток Підприємства формується у порядку, встановленому
законодавством України.
Розмір
зареєстрованого
статутного
капіталу
становить
1966,25 тис. грн і упродовж аналізованого періоду не змінювався.
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Підприємства у
досліджуваному періоді були:
- з ярабож першого ш'()ймсу: з 21.04.2011 по 10.11.2014 - генеральний
директор Цибуленко В.В., з 10.11.2014 по 03.08.2015 - в.о. генерального
директора Чебанов А.Є., з 04.08.2015 по 11.08.2015 - в.о. генерального
директора Кравченко І.М., з 12.08.2015 та на момент проведення фінансового
аудиту - генеральний директор Кравченко І.М.
- з йряеоти фу^о^о шдимсу: за весь період, що підлягав дослідженню головний бухгалтер Анайманович О.Г.
Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної
зайнятості становила: у 2014 році - 148 осіб, у 2015 році - 130 осіб, у 2016 році
- 1 2 1 особа, у І кварталі 2017 року - 124 особи.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2016
№ 588 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
12.05.2015 № 271" [4], Підприємство внесено до переліку об'єктів державної
власності, що підлягають приватизації у 2016 - 2017 роках. У свою чергу,
постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №215 „Про внесення
змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015
№271" підрозділ „Мінекономрозвитку" розділу „Стандартизація, метрологія та
сертифікація" виключено [5].
Підстава проведення аудиту: державний фінансовий аудит діяльності
Державного підприємства „Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації*" проведено на виконання
п. 1.1.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю
Північного офісу Держаудитслужби на II квартал 2017 року.
II. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТОРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1.
Результати
аналізу
фінансово-господарської
діяльності
Підприємства
Для
проведення
аналізу
фінансово-господарської
діяльності
Підприємства використано Методику аналізу фінансово-господарської
діяльності підприємств державного сектору економіки, затверджену наказом
Міністерства фінансів України від 14.02.2006 № 170 (далі - Методика № 170)
[6].
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Фінансово-господарська діяльність Підприємства за 2014 - 2016 роки та
І квартал 2017 року характеризується показниками, наведеними у Таблиці 1
(у тис. гривень).
Таблиця 1. Показники фінансово-господарської діяльності Підприємства
за 2014 - 2016 роки та І квартал 2017 року
Наймену
вання
показник
а
ї . Загальні
доходи
всього (без
ПДВ), в т.ч.:
чистий
ДОХІД
(виручка)
від
реалізації
продукції
(товарів,
робіт,
послуг)
доходи
від
іншої
діяльності
2. Витрати
(загальні)
Собівартість
реалізованої
продукції
(товарів,
робіт та
послуг)
3. Фінансов
ий
результат
діяльності,
в т.ч.:
від
звичайної
діяльності
до
оподаткуван
ня прибуток
чистий
прибуток

План

факт

%

План

факт

%

План

факт

%

1 ква )тал
2017 року
План факт

16532,0

20878,0

726

17485,0

21820,0

723

17950,0

25608,0

743

4285,0

6757,0

733

16192,0

20312,0

723

17125,0

20562,0

720

17800,0

24912,0

740

4200,0

6648,0

733

340,0

566,0

360,0

1258,0

150,0

696,0

464

85,0

109,0

723

і 6289,0

18959,0

776

16439,0

20537,0

723

16714,0

24492,0

746

4090,0

6562,0

760

11906,0

13010,0

709

12080,0

13982,0

776

12735,0

18266,0

743

3100,0

4984,0

767

374,0

2390,0

1260,0

1573,0

723

1325,0

1370,0

703

238,0

240,0

707

243,0

1919,0

1016,0

1283,0

726

1086,0

1116,0

703

195,0

195,0

700

2014

2015

790

2016

%

У 2014 році порівняно з 2013 роком відбулося збільшення доходів і
витрат Підприємства на 101,0 тис. грн та 168,0 тис. грн відповідно. Коефіцієнт
зростання доходів у 2014 році становив 1,0. Планові показники діяльності
Підприємства за 2014 рік за доходами виконано на 126%.
Фінансовим результатом діяльності Підприємства за 2014 рік є прибуток
у розмірі 1919,0 тис. грн (за 2013 рік - 1986,0 тис. гривень).
У 2015 році порівняно з 2014 роком відбулося збільшення доходів і
витрат Підприємства на 942,0 тис. грн та 1578,0 тис. грн відповідно. Коефіцієнт
зростання доходів у 2015 році становив 1,04. Планові показники діяльності
Підприємства за 2015 рік за доходами виконано на 125%.
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Фінансовим результатом діяльності Підприємства за 2015 рік є прибуток
у розмірі 1283,0 тис. грн (за 2014 рік - 1919,0 тис. гривень).
У 2016 році порівняно з 2015 роком відбулося збільшення доходів і
витрат Підприємства на 3788,0 тис. грн та 3955,0 тис. грн відповідно.
Коефіцієнт зростання доходів у 2016 році становив 1,17. Планові показники
діяльності Підприємства за 2016 рік за доходами виконано на 143%.
Фінансовим результатом діяльності Підприємства за 2016 рік є прибуток
у розмірі 1116,0 тис. грн (за 2015 рік - 1283,0 тис. гривень).
За І квартал 2017 року в порівнянні з І кварталом 2016 року відбулося
збільшення як доходів, так і витрат Підприємства на 1324,0 тис. грн та
2705,0 тис. грн відповідно. Коефіцієнт зростання доходів за І квартал 2017 року
становив 1,24. Планові показники діяльності Підприємства за І квартал 2017
року за доходами виконано на 158%.
Фінансовим результатом діяльності Підприємства за І квартал 2017 року
є прибуток розміром 195,0 тис. грн (за І квартал 2016 року - 324,0 тис. гривень).
Фінансові результати діяльності Підприємства упродовж дослідженого
періоду свідчать про поступову стабілізацію його фінансового стану.
Однак, за результатами аналізу основних фінансово-економічних
показників діяльності Підприємства встановлено тенденцію спаду чистого
прибутку за рахунок збільшення витрат в порівнянні з показниками минулих
періодів. Так, у 2014 році за результатами діяльності Підприємством чистий
прибуток становив 1919,0 тис. грн, в той час, як результатом діяльності у 2013
році - 1986,0 тис. грн, що на 67,0 тис. грн менше ніж у 2013 році.
У 2015 році за результатами діяльності Підприємством було отримано
чистого прибутку у розмірі 1283,0 тис. грн, в той час, як за результатами
діяльності у 2014 році - 1919,0 тис. грн, що на 636,0 тис. грн менше ніж у
2014 році.
У 2016 році Підприємством отримано чистого прибутку у розмірі
1116,0 тис. грн, що на 167,0 тис. грн менше, ніж за відповідний період
минулого року.
За І квартал 2017 року Підприємство отримало чистого прибутку у
розмірі 195,0 тис. грн, що на 129,0 тис. грн менше ніж за аналогічний період
2016 року.
Згідно з поясненням головного економіста Підприємства Бабенко С. Ю.
„...чистий прибуток у 2014 році (1919,0 тис. грн) був вищим за плановий
(243,0 тис.грн) на 1676,0 тис. грн або 690%. У порівнянні з аналогічним
показником 2013 року (1986,0 тис. грн) це менше на 67,0 тис. гривень.
Пояснюється це тим, що обсяг чистого доходу без ПДВ зменшився на
379,0 тис. грн, а саме - обсяг робіт з оцінки відповідності (сертифікації) за 2014
рік зменшився з 2332,0 тис. грн у 2013 році до 1902,0 тис. грн, тобто на
430,0 тис. грн у зв'язку з відміною обов'язкової сертифікації деяких видів
харчових продуктів.
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Чистий прибуток за 2015 рік (1283,0 тис. грн) був вищим за плановий
показник (1046,0 тис. грн) на 237,0 тис. грн, але меншим за обсяг чистого
прибутку за 2014 рік (1919,0 тис. грн) на 636,0 тис. гривень. Це пояснюється
подальшим зменшенням обсягу робіт з оцінки відповідності (сертифікації) на
646,0 тис. гривень. Чистий прибуток за 2016 рік (1116,0 тис. грн) виявився
вищим від планового показника (1086,0 тис. грн) на 30,0 тис. грн, але у
порівнянні з показником 2015 року (1283,0 тис. грн) меншим на
167,0 тис. гривень.
Зменшення обсягу чистого прибутку пояснюється наступним: у 2016 році
вартість енергоносіїв, палива, послуг зросла в середньому від 20 до 32%; з січня
2016 року відрахування дивідендів становить 75%, а це є непосильно велике
навантаження та унеможливлює гідний розвиток підприємства з розширенням
та вдосконаленням діяльності, результатом чого стало зменшення прибутку та
поступова втрата авторитету на ринку надання послуг.
Чистий прибуток за І квартал 2017 року склав 195,0 тис. грн, що
відповідає плановому показнику на 100%, проте це менше за показник
І кварталу 2016 року на 129,00 тис. гривень. З січня 2017 року підвищилась
мінімальна заробітна плата до 3200,00 грн, були збільшені посадові оклади,
середня заробітна плата порівняно з І кварталом 2016 року зросла з 6922,00 грн
до 9530,00 грн у І кварталі 2017 року , тобто на 2608,00 грн або на 37,7%".
За досліджуваний період Підприємство сплатило до бюджету частину
чистого прибутку розміром 1463,9 тис. гривень.
Долови
Проведеним аналізом структури доходів Підприємства встановлено, що
протягом 2014 - 2016 років та І кварталу 2017 року найбільшу частку у їх
структурі складає чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) (далі - чистий дохід), що становить в середньому 99,9 % .
За 2014 рік фактичні доходи Підприємства склали 20878,0 тис. грн, за 2015
рік - 21820,0 тис. грн, за 2016 рік - 25608,0 тис. грн, за І квартал 2017 року 6757,0 тис. гривень.
Упродовж дослідженого періоду у складі чистого доходу основну частку
становили надходження від реалізації робіт і послуг по метрології (повірка та
калібрування засобів вимірюваної техніки, атестація випробувального
обладнання), які склали: у 2014 році - 14 593,0 тис. грн (або 71,8 %); у 2015
році - 16 032,0 (або 77,9%), у 2016 році - 18 860,0 тис. грн (або 75%), за
І квартал 2017 року - 5 109,0 (або 76,8 %) та від надання послуг з випробувань
продукції (лабораторні дослідження), а саме: у 2014 році - 3 557,0 тис. грн (або
17,4 %); у 2015 році - 3 022,0 (або 14,7 %), у 2016 році - 3 186,0 тис. грн (або
12,8 %), за І квартал 2017 року - 859,0 тис. грн (або 13 %).
Зменшення розміру чистого доходу Підприємства на 379,0 тис. грн за
2014 рік у порівнянні з 2013 роком пов'язано з подіями у Донецькій й
Луганській областях та з анексією АР Крим.
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Крім того, на спад обсягів доходів у 2014 році вплинули зміни, внесені до
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері стандартизації,
метрології та сертифікації, а саме: відмінено виконання ряду робіт та послуг,
що проводяться Підприємством (сертифікація товарів, первинна повірка засобів
вимірювальної техніки, державна метрологічна атестація вимірювальної
техніки, тощо).
Протягом 2015 року порівняно з 2014 роком чистий дохід збільшився на
250,0 тис. грн та планові показники виконано на 20562,0 тис. грн або на 120%.
Протягом 2016 року порівняно з 2015 роком чистий дохід збільшився на
4 350,0 тис. грн., планові показники виконано на 24 912,0 тис. грн або на 140 %.
Протягом І кварталу 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016
року чистий дохід збільшився на 1562,0 тис. грн., планові показники виконано
на 6648,0 тис. грн або на 158 %.
Показник інших операційних доходів Підприємства у 2014 році
(563,0 тис. грн) в порівнянні з 2013 роком (86,0 тис. грн) зріс на 477,0 тис. грн,
або на 654,6%.У 2015 році (1250,0 тис. грн) в порівнянні з 2014 роком
(563,0 тис. грн) показник зріс на 687,0 тис. грн, або на 222%. У 2016 році
(650,0 тис.грн) в порівнянні з попереднім 2015 роком (1250,0 тис. грн)
показник зменшився на 600,0 тис. грн та виконано на 52%. За І квартал 2017
року (206,0 тис. грн) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року
(343,0 тис. грн) показник зріс на 137,0 тис. грн або на 166,5%.
Значне зростання фактичного показника інших операційних доходів у
2014 - 2015 роках та І півріччі 2017 року пов'язано зі зростанням курсу валют
(курсова різниця).
Так, у загальній сумі інших операційних доходів, отриманих у 2014 році,
70,9% (399,6 тис. грн) становлять надходження від купівлі-продажу іноземної
валюти та курсової різниці. У 2015 році надходження від курсової різниці
становили 89,2% (1 116,0 тис. грн), у 2016 році - 70,1% (456,0 тис. грн), та у
І кварталі 2017 року - 53,8 % (58,7 тис. гривень).
Показники доходів з купівлі-продажу іноземної валюти та курсової
різниці фінансовим планом на 2014 - 2017 роки не планувались.
Дмтря/им
У структурі загальних витрат Підприємства в дослідженому періоді
основну питому вагу становить собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг):
- 2014 рік - 68,6 % (13010,0 тис. грн);
- 2015 рік - 68,1 % (13982,0 тис. грн);
- 2016 рік - 74,6 % (18266,0 тис. грн);
-1 квартал 2017 року - 75,9 % (4984,0 тис. грн).
Крім того, до складу загальних витрат Підприємства включені:
- адміністративні витрати, розмір яких за 2014 рік становить
5155,0 тис. грн (або 27,2%); за 2015 рік - 5091,0 тис. грн (або 24,8%); за 2016 рік
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- 5124,0 тис. грн (або 20,9%); за І квартал 2017 року - 1408,0 тис. грн (або
28,2%);

- інші операційні витрати (виплата пільгової пенсії, податковий кредит,
курсова різниця, штрафи, нестачі, премії до ювілейних дат, списання матеріалів,
розміщення інформації, списання листівок), розмір яких за 2014 рік становить
282,0 тис. грн (1,49%), за 2015 рік - 1101,0 тис. грн (5,36%); за 2016 рік 788,0 тис. грн (3,21%); за І квартал 2017 року - 110,0 тис. грн (1,67%);
- інші витрати (відрахування профспілковому комітету), розмір яких за
2014 рік становить 41,0 тис. грн (0,22%), за 2015 рік - 73,0 тис. грн (або 0,35%),
за 2016 рік - 73,0 тис. грн (0,24%), за І квартал 2017 року - 15,0 тис. грн
(0,23%);
- податок на прибуток від звичайної діяльності, який включено до
загальних витрат за 2014 рік становить 471,0 тис. грн (2,48%), за 2015 рік 290,0 тис. грн (1,41%), за 2016 рік - 254,0 тис. грн (або 1,03%), за І квартал 2017
року - 45,0 тис. грн (або 0,68%).
Зойос'язяння
Протягом 2014 року обсяг зобов'язань Підприємства зменшився у
порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 76,0 тис. грн (погашення
кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги та за розрахунками з
бюджетом). Проте, протягом 2015 -2016 років обсяг зобов'язань Підприємства
збільшився у порівнянні з аналогічними періодами на 352,0 тис. грн та
446,0 тис. грн відповідно, (збільшення заборгованості за товари, роботи і
послуги та за розрахунками з бюджетом). Станом на 01.04.2017 заборгованість
зменшилась на 953,0 тис. грн (погашення кредиторської заборгованості за
товари, роботи і послуги та за розрахунками з бюджетом). Проте, у порівнянні з
відповідним періодом 2016 року (І квартал) вона збільшилась на
331,0 тис. гривень.
За результатами проведеного аналізу встановлено, що упродовж 2014 2016 років та І кварталу 2017 року в структурі зобов'язань Підприємства
значну питому вагу становили поточні зобов'язання (100%). Відповідно до
бухгалтерського обліку та фінансової звітності Підприємства довгострокові
зобов'язання відсутні.
Найбільшу частку в структурі поточних зобов'язань складає
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, розмір якої за
досліджуваний період становив 2863,0 тис. грн (71,1%), 3286,0 тис. грн (75,0%),
3229,0 тис. грн (66,9%), 2197,0 тис. грн (56,7%).
Іншу частку у структурі поточних зобов'язань протягом 2014-2016 років
та І кварталу 2017 року складають:
- кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 548,0 тис.грн (13,3%), 378,0 тис. грн (9,4%), 514,0 тис. грн (11,7%),
709,0 тис. грн (14,7%), 661,0 тис. грн (17,1%) відповідно;
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- за розрахунками з оплати праці - 412,0 тис. грн (10,0%), 431,0 тис. грн
(10,7%), 376,0 тис. грн (8,6%), 660,0 тис. грн (13,7%), 772,0 тис. грн (або 19,9%)
відповідно;
- за розрахунками зі страхування - 139,0 тис. грн (3,4%), 185,0 тис. грн
(4,6%), 139,0 тис. грн (або 3,2%), 128,0 тис. грн (17,1%), 173,0 тис. грн (4,5%)
відповідно.
Проведений аналіз поточних зобов'язань засвідчив, що у їхній структурі
відбулося збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
у 2015 році на 423,0 тис. гривень. Також збільшилась кредиторська
заборгованість (за розрахунками з бюджетом) в 2015 році - на 136,0 тис. грн, у
2016 році - на 195,0 тис. грн; з оплати праці у 2014 році - на 19,0 тис. грн, у
2016 році - на 284,0 тис. грн та станом на 01.04.2017 у порівнянні з аналогічним
періодом 2016 року - на 289,0 тис. грн; заборгованість зі страхування станом на
01.04.2017 у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшилась на
173,0 тис. гривень.
Згідно пояснення головного економіста Підприємства Бабенко С.Ю.
„Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у 2015 році зросла з
2843,0 тис. грн (станом на 01.01.2015) до 3270,0 тис. грн (станом на 01.01.2016),
темп зростання склав 1,15. Тарифи на виконання робіт та послуг зросли за 2015
рік в середньому на 17% (вартість людино-години виконавця відділу
метрологічного забезпечення вимірювань механічних та геометричних величин
при виконанні робіт на власному обладнанні станом на 01.10.2014 становив
788,75 грн, станом на 01.10.2015 — 938,88 грн, темп зростання — 1,19.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом збільшилась
в 2015 році на 136,0 тис. грн у зв'язку із збільшенням суми нарахованих
податків до державного бюджету з 3995,0 тис. грн - у 2014 році до
4107,0 тис. грн - е 2015 році, тобто на 112,0 тис. гривень.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом збільшилась
в 2016 році на 195,0 тис. грн у зв'язку із збільшенням суми нарахованих
податків до державного бюджету з 5 802,0 тис. грн - в 2015 році до
7 609,0 тис.грн - у 2016 році, тобто на 1 807,0 тис. гривень. Сума нарахованих
дивідендів в 2016 році (837,0 тис. грн.) у порівнянні до суми дивідендів,
нарахованих у 2015 році (192,5 тис. грн), зросла на 644,5 тис. грн, темп
зростання 4,35.
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138
„Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини
чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх
об'єднаннями" зі змінами, внесеними відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.12.2015 №1156, визначено процентний розмір
частини чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними
підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету у розмірі
75 відсотків.
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Зміни до постанови набрали чинності одночасно із Законом України від
24.12.2015 № 910-УІІІ „Про внесення зміни до Закону України „Про управління
об'єктами державної власності" - з 1 січня 2016 року.
Зазначеним вище Законом визначено, що державні підприємства
зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного
бюджету України у розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України. Водночас до 31 грудня 2015 року процентний
розмір частини чистого прибутку (доходу), що відраховувався державними
підприємствами до державного бюджету складав 15 відсотків.
Кредиторська заборгованість з оплати праці та зі страхування протягом
2014-2017 років має тенденцію до зростання у зв'язку з постійним зростанням
розміру фонду заробітної плати та середньої заробітної плати з 5 416 грн (у
2014 році) до 9 246 грн (у 2016 році), темп росту - 1,7 (або на 3 830 гривень)".
(77оЯСНбННЯ ^ОЛОбНО^О <ЖО/76И7/'с7Ж7 У7/б)лрМ6ЖС7?76<2 Ь'йбе/^О С.Ю. у
№74).
Власний капітал
Розмір власного капіталу Підприємства у досліджуваному періоді мав
тенденцію до незначного збільшення: з 6672,0 тис. грн (станом на 31.12.2013)
до 8751,0 тис. грн (станом на 01.04.2017).
При цьому у складі власного капіталу Підприємства розмір
зареєстрованого капіталу залишився незмінним та становив 1966,0 тис. гривень.
Крім того, у складі власного капіталу Підприємство обліковує
додатковий капітал (інший вкладений капітал, безоплатно отримані необоротні
активи), розмір якого у досліджуваному періоді має тенденцію до збільшення
та становить: станом на 01.01.2014 - 4706,0 тис.грн; станом на 01.01.2015 5971,0 тис. грн; станом на 01.01.2016 - 6734,0 тис. грн, станом на 01.01.2017 6756,0 тис. грн, станом на 01.04.2017 - 6785,0 тис. гривень.
Загальну
оцінку
ефективності
управління
Підприємством та
використання його активів було проведено за сукупністю коефіцієнтів
відповідно до Методики № 170) [6]. Зокрема:
Л'оеф^/б'МТТ?
показує розмір чистого прибутку на
одну гривню активів та характеризує ефективність їх використання
(оптимальне значення > 0, збільшення). За 2013 рік відповідний коефіцієнт
становив 0,1746, за 2014 рік - 0,1688 (зменшення коефіцієнту у 2014 році
становить -0,006). За 2015 рік показник склав 0,1024 (зменшення коефіцієнту в
порівнянні з 2014 роком становить -0,0664); за 2016 рік - 0,0838 (-0,0186), за
І квартал 2017 року - 0,0149 (-0,0689). Виявлена тенденція зменшення
коефіцієнту рентабельності активів свідчить про затримання темпів
економічного зростання та розвитку Підприємства, особливо у 2015 році.
бумсяоаз я*<2ш'/7?<жлу показує частку чистого
прибутку у власному капіталі (оптимальне значення > 0, збільшення). Так, за
2013 рік цей показник становив 0,2719, у 2014 році - 0,2627 (зменшення
коефіцієнту -0,0092). За 2015 рік зменшення коефіцієнту становить
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ОД542 (-0,1085), за 2016 рік - 0,1281 (-0,0261), за І квартал 2017 року - 0,0223
(-0,1058), що свідчить про зниження прибуткової діяльності Підприємства та
втрату його інвестиційної привабливості.
Лое^^'ємтя рентмябельностт
який показує наявність
можливостей Підприємства до відтворення та розширення основного виду
діяльності (оптимальне значення > 0, збільшення) має тенденцію до зменшення:
у 2013 році мав значення 0,0959, у 2014 році становив 0,0945 (-0,0014), у 2015
році - 0,0624 (-0,0321), у 2016 році - 0,0448 (-0,0176), за І квартал 2017 року 0,0293.
А'обфи^'є'нй? зносу осноенмх засобе у досліджуваному періоді мав
тенденцію до збільшення лише за 2014 рік - 0,00498 та за І квартал 2017 року 0,0095. У 2015 році він зменшився на 0,011, у 2016 році - на 0,0176. Це свідчить
про потребу здійснення Підприємством дієвої інвестиційної політики для
оновлення застарілої матеріальної бази та недопущення зростання морального
зносу основних засобів.
Ло^фи^'єнтм
оборотмностш
йл'шмб/б
характеризує
ефективність
використання Підприємством наявних ресурсів та показує, наскільки зміни у
наявних активах пов'язані зі змінами доходу (виручки). Так, протягом 2014 2015 років фактичне значення коефіцієнта знизилося від 1,1105 до 1,064
(- 0,0465). За 2016 рік та за І квартал 2017 року цей показник має тенденцію до
збільшення з 1,064 до 1,1527 (+0,0887), що свідчить про збільшення
оборотності активів Підприємства.
Лобфи^'єнти фшямсоеоі' стишкостш протягом 2014 та 2015 років мав
тенденцію до збільшення - з 1,9699 до 1,9858. Проте в 2016 році коефіцієнт
зменшився до 1,8069 (-0,1789). Так, у IV кварталі 2016 року Підприємством
було закуплено автомобіль О АР вартістю 1,48 млн грн, станом на 01.01.2017
року залишок грошових коштів зменшився до 736,0 тис. гривень. Водночас,
станом на 01.04.2017 коефіцієнт зріс до 2,2589, що свідчить про поліпшення
його фінансового становища.
Ло^фи^'єм/м иокрмтитйя у 2014 році становив 0,88, у 2015 році - 0,89, у
2016 році - 0,64, за І квартал 2017 року - 0,58 (менше 1), що свідчить про
недостатність оборотних запасів Підприємства для покриття поточних
зобов'язань упродовж дослідженого періоду.
Лоафи^'єнти зябор^обйносйм за 2014-2016 роки та І квартал 2017 року
становив від 0,50 до 0,44 та майже досягнув оптимального значення (0,5 - 0,7).
Отже, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності
Підприємства, здійсненого за сукупністю коефіцієнтів, установлено, що у 2015
році відбулося затримання темпів економічного зростання та розвитку
Підприємства, яке має на балансі морально та фізично зношені основні засоби;
зменшення прибутковості його діяльності та інвестиційної привабливості.
Водночас, протягом періоду, що підлягав дослідженню, Підприємством
досягнуто мети його основної діяльності та забезпечено отримання прибутку.
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Загальна оцінка ефективності управління Підприємством за фінансовими
коефіцієнтами, розрахованими відповідно до Методики № 170 аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки
[6], у 2014 році дорівнює -1 бал (низький рівень), в 2015 році - -1 бал (низький
рівень), в 2016 році - 5 балів (високий рівень), за І квартал 2017 року - -1 бал
(низький рівень). За ступенем виконання фінансового плану загальна оцінка
ефективності управління Підприємством у 2014 році дорівнює 11 балам
(високий рівень), у 2015 році - 5 балам (високий рівень), у 2016 році - 3 балам
(середній рівень), за І квартал 2017 року - 2 бали (середній рівень). Це свідчить
про середній рівень ефективності управління Підприємством.
Аналіз виконання фінансових планів
Відповідно до норм законодавства фінансовий план Підприємства на
2014 - 2017 роки затверджено органом управління - Міністерством
економічного розвитку та торгівлі України. Проекти фінансового плану на 2015
- 2 0 1 7 роки надані органу управління супровідними листами від 13.06.2014,
29.05.2015, 30.05.2016 у терміни, визначені законодавством.
Однак, проект фінансового плану на 2014 рік надано органу управління
супровідним листом від 19.06.2013 (після 15 червня року, що передує
плановому), чим порушено вимоги п. 4 Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних,
холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді
яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх
підприємств, затвердженого наказом Міністерства економіки України від
21.06.2005 № 173 [7].
Фінансовий план Підприємства на 2016 рік (не містить інформації про
дату затвердження), фінансовий план на 2017 рік затверджено 04.11.2016 (після
1 вересня року, що передує плановому). Встановлені факти свідчать про те, що
на Підприємстві не дотримано вимог п. 5 Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного
сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 [8] та п. 2 ст. 75
Господарського кодексу України [9].
За результатами проведеного аналізу показників фінансових планів за
2014-2016 роки та І квартал 2017 року за доходами встановлено, що для
Підприємства основним показником доходності є показники чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), які в загальній сумі
фактичних доходів від усіх видів діяльності протягом дослідженого періоду
займають 97,9%, 97,9%, 98,3% та 98,0% відповідно.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2014 рік
становить 20312,0 тис. грн, за 2015 рік - 20562,0 тис. грн, за 2016 рік 24912,0 тис. грн, за І квартал 2017 року - 6648,0тис.грн, що, відповідно, на
4120,0 тис. грн (25,4%), 3437,0 тис. грн (20,1%), на 7412,0 тис.грн (42,3%)
більше запланованого значення.
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Інші операційні доходи за 2014 рік становили 563,0 тис. грн, за 2015 рік 1250,0 тис. грн, за 2016 рік - 650,0 тис. грн, за І квартал 2017 року 109,0 тис. грн, що на 223,0 тис. грн (65,6%), на 890,0 тис. грн (247,2%), на
350,0 тис. грн (116,7%) та на 24,0 тис. грн (28,2%) відповідно більше
запланованого показника планових показників. Перевищення інших
операційних доходів відбулося за рахунок доходів з курсових різниць, та
оперативної оренди.
У складі інших операційних доходів Підприємством отримано інші
доходи від списаної кредиторської заборгованості, оприбуткування брухту,
відсотків банку: у 2014 році - 108,4 тис. грн, що на 186,6 тис. грн менше від
запланованого або виконано на 39,7%., у 2015 році - 52,9 тис. грн, що на
12,1 тис. грн менше від запланованого або виконано на 81,4%, у 2016 році 83,3 тис. грн, що на 116,7 тис. грн менше від запланованого або виконано на
41,7%, за І квартал 2017 року при запланованих показниках доходів
20,0 тис. грн, фактично надходжень не було.
У 2016 році Підприємством отримано інші фінансові доходи не
передбачені фінансовим планом, а саме, дохід від розміщення коштів на
депозитних рахунка в сумі 39,0 тис. гривень.
За результатами аналізу планових та фактичних показників фінансових
планів за витратами встановлено, що для Підприємства найбільшим
показником витрат є собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),
яка в загальній сумі запланованих витрат протягом 2014 - 2016 років та
І кварталу 2017 року складає 73,1 % (11906,0 тис. грн), 73,5% (12080,0 тис. грн),
76,2% (або 12735,0 тис. грн), 75,8% (або 3100,0 тис. грн) відповідно.
Фактичний показник собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) Підприємства у 2014 - 2016 роках та за І квартал 2017 року більший від
планового на 1104,0 тис.грн, на 1902,0 тис. грн, на 5531,0 тис. грн та на
1884,0 тис.грн відповідно. Збільшення собівартості наданих послуг в
переважній частині пов'язано із збільшенням витрат (витрат з використання
автотранспорту, на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, паливо,
комунальні послуги).
Фактичний показник адміністративних витрат упродовж 2014 - 2016
років та І кварталу 2017 року перевищує плановий на 1348,0 тис. грн і
становить 5155,0 тис. грн (135,4% ), на 1206,0 тис. грн і становить
5091,0 тис. грн (131,04% ), на 1594,0 тис. грн і становить 5124,0 тис. грн
(145,2%) та на 516,0 тис. грн і становить 1408,0 тис. грн (157,8%) відповідно.
Збільшення адміністративних витрат обумовлено збільшенням витрат на
оплату праці у зв'язку зі збільшенням окладів та мінімальної заробітної плати,
розмір яких упродовж досліджуваного періоду становив у 2014 році 3036,3 тис грн, у 2015 році - 3147,5 тис. грн, у 2016 році - 3523,0 тис. грн, за
І квартал 2017 року - 580,0 тис. грн та відрахувань на соціальні заходи, розмір
яких становив у 2014 році - 957,3 тис. грн, у 2015 році - 989,3 тис. грн, у 2016
році - 711,7 тис. грн, за І квартал 2017 року - 128,0 тис. гривень.
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Витрати на оплату праці в складі адміністративних витрат протягом 2014
-2016 років та І кварталу 2017 року становлять - 58,9%, 61,8%, 68,7% та 41,2%
відповідно та витрати на соціальні заходи - 18,6%, 19,4%, 13,9% та 9,1%
відповідно.
У результаті дослідження планових показників за витратами встановлено,
що інші операційні витрати протягом 2014-2016 років та І кварталу 2017 року
складають 1,5% (245,0 тис. грн), 1,3% (210,0 тис. грн), 2,1% (360,0 тис. грн) та
0,9% (37,0 тис. грн) відповідно загальної суми запланованих витрат від усіх
видів діяльності.
Фактичний показник інших операційних витрат більший від
запланованого: у 2014 році - на 37,0 тис. грн, у 2015 році - на 891,0 тис. грн, у
2016 році - на 420,0 тис. грн та за І квартал 2017 року - на 73,0 тис. гривень.
Зростання інших операційних витрат у 2014 році відбулося за рахунок
здійснення витрат на виплату пільгових пенсій - 86,4 тис. грн, податкового
кредиту - 16,5 тис. грн, штрафів - 18,3 тис. грн, які фінансовим планом не
затверджувались. Також зростання відбулося за рахунок інших витрат 9,2 тис. гривень. Водночас, відбулося зменшення на 93,4 тис. грн витрат на
премії до ювілейних дат.
За 2015 рік зростання відбулося переважно за рахунок втрат від
операційної курсової різниці - на 924,0 тис. грн, які фінансовим планом не
передбачено, пільгових пенсій - на 60,0 тис. грн, премій до ювілейних дат - на
16,9 тис. гривень. Водночас, відбулося зменшення витрат інших витрат на
114,3 тис. гривень.
За 2016 рік зростання відбулося переважно за рахунок не передбачених
фінансовим планом втрат від операційної курсової різниці на 362,0 тис. грн,
списання дебіторської заборгованості на 8,6 тис. грн.; пільгових пенсій на
3,6 тис. грн, премій до ювілейних дат на 44,0 тис. гривень.
За І квартал 2017 року зростання відбулося за рахунок втрат від
операційної курсової різниці на 73,0 тис. гривень.
Інші витрати Підприємства протягом 2014-2016 років та І кварталу 2017
року складають 1,2% (або 200,0 тис. грн), 0,3% (або 50,0 тис. грн), 0,35% (або
60,0 тис. грн) та 0,44% (або 18,0 тис. грн) відповідно від загальної суми
запланованих витрат від усіх видів діяльності.
Фактичний показник інших витрат у 2014 році та в І кварталі 2017 року
зменшився на 159,0 тис. грн та 3,0 тис. грн відповідно. У 2015 році відповідний
показник збільшився на 23,0 тис. грн внаслідок зростання витрат на
відрахування профкому.
Таким чином, за результатами проведеного аналізу виконання показників
фінансових планів за витратами встановлено збільшення фактичного показника
адміністративних витрат, інших операційних витрат від планових показників та
збільшення фактичного показника від планового за 2014 - 2016 роки та
І кварталу 2017 року собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),
фінансових витрат.
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Загальна оцінка ефективності управління Підприємством (за оцінкою
ефективності управління за фінансовими коефіцієнтами та оцінкою ступеня
виконання фінансового плану), здійснена відповідно до Методики № 170 [6], за
2014 та 2015 роки має незадовільний рівень. За 2016 рік загальна оцінка
ефективності управління Підприємством має високій рівень ефективності. За
І квартал 2017 року - незадовільний рівень (розрахунок проведено без річних
форм звітності, зокрема, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний
капітал).
2.2. Зміна нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у
сфері стандартизації, метрології та сертифікації, а також розірвання
договірних відносин з підприємствами, організаціями, які знаходяться на
території Російської Федерації, АР Крим, Донецької та Луганської
областей призводить до зменшення замовлень від основної діяльності та,
як наслідок, втрат фінансових резервів.
Відповідно до Статуту Підприємство утворено з метою забезпечення
реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та
суб'єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах,
послугах у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки
відповідності та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства, а
також одержання прибутку.
Також, Статутом визначено предмет діяльності Підприємства, а саме:
- надання підприємствам, установам, організаціям і 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 передбачені цим Статутом та не заборонені законодавством.
В сучасних умовах розвитку економіки підприємства - виробники
прагнуть збільшити свою конкурентоспроможність та підвищити прихильність
споживачів за рахунок підвищення якості продукції. Водночас, більшість з них
досягають цієї мети шляхом економії на якості продукції для досягнення
нижчої ціни. Тому для регулювання якості продукції на вітчизняному ринку
розроблено систему стандартизації та сертифікації.
Відносини, пов'язані з діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням
її результатів, регулюються Законом України „Про стандартизацію" [10, 11].
Стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для
загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних
завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в
певній сфер.
Поряд з цим, Міжнародною організацією зі стандартизації (180) створено
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Комітет з вивчення наукових принципів стандартизації (8ТАСО), який
здійснює розробку та перегляд визначення найважливіших термінів у галузі
стандартизації. Поліпшення якості та підвищення конкурентоспроможності
товарів (процесів, робіт, послуг) можливе тільки на основі стандартизації. Вона
дозволяє регламентувати вимоги до якості продукції, визначити раціональні
способи виробництва продукції і переробки сировини, більш ефективно
вирішувати проблеми спеціалізації, здійснювати управління якістю товарів у
виробництві та сфері їх обігу.
До основних видів діяльності 180 належать: заходи, які сприяють
координації, уніфікації та гармонізації національних НД; розроблення і
затвердження міжнародних стандартів; обмін інформацією про роботу
комітетів; співробітництво з іншими міжнародними організаціями, які
зацікавлені у вирішенні суміжних проблем. 180 займається питаннями
стандартизації в усіх галузях та сертифікацією продукції, за винятком
електротехніки, радіотехніки та зв'язку, які належать до компетенції
Міжнародної електротехнічної комісії.
У охопленому аудитом періоді діяльність у сфері стандартизації
регулювалась Законами України „Про стандартизацію" у редакції від
17.05.2014 №2408-111 та від 05.06.2014 № 1315-VII [10, 11].
Водночас, згідно ст. 16 Закону України „Про стандартизацію" від
05.06.2014 № 1315-УІІ, який окремими положеннями набрав чинності з
03.01.2015 року, підприємства, установи та організації мають право у
відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і
професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації,
зокрема, розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати
стандарти, кодекси усталеної практики кодекси, технічні умови і зміни до них,
установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду,
скасування та застосування. При цьому, п. 2 вказаної статті, визначено,
„стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті
підприємствами, установами та організаціями, застосовуються на добровільній
основі. Право власності на стандарти, кодекси усталеної практики і технічні
умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, і видані ними
каталоги належать відповідним підприємствам, установам та організаціям".
Проте, одним із важливим способів поліпшення якості та підвищення
конкурентоспроможності товарів (процесів, робіт, послуг) є їх оцінка
відповідності - сертифікація, яка тісно пов'язана зі стандартизацією. Термін
„сертифікація" у перекладі з латинського (зегййсо) означає „підтверджую",
„засвідчую". Саме сертифікація стала процедурою, за допомогою якої визнаний
у встановленому порядку орган документально засвідчує відповідність
продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління
довкіллям та персоналу до встановлених чинним законодавством вимог.
Упродовж охопленого аудитом періоду правові та організаційні засади
щодо підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління
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якістю, систем екологічного управління персоналу до 10.02.2016 регулювались
Законом України „Про підтвердження відповідності" [13]. З 10.02.2016 набрав
чинності Закон України „Про технічні регламенти та оцінку відповідності" [12],
який визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та
застосування технічних регламентів здійснення добровільної оцінки
відповідності.
Стаття 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 №46-93
„Про стандартизацію і сертифікацію" [17] визначає правові та економічні
основи систем стандартизації та сертифікації, встановлює організаційні форми
їх функціонування на території України. Зокрема, сертифікація продукції в
державній системі сертифікації поділяється на обов'язкову та добровільну.
Оскільки, в Україні запроваджується оцінка відповідності продукції на
основі європейського законодавства, на сьогоднішній день пріоритетним
напрямком діяльності визначено проведення добровільної оцінки відповідності
(сертифікації).
В свою чергу, відповідно до статті 15 Декрету Кабінету Міністрів
України від 10.05.1993 №46-93 „Про стандартизацію і сертифікацію" [17]
обов'язкова сертифікація на відповідність вимогам нормативних документів
проводиться органами з сертифікації незалежно від форм власності виключно в
державній системі сертифікації.
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні,
затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28 [18] та внесеними до
цього змінами. До затвердження наказу, перелік продукції, що підлягав
обов'язковій сертифікації, був затверджений наказами Держстандарту України
від 30.06.1993 №95 (втратив чинність 25.09.2002) та від 30.08.2002 №498
(втратив чинність 15.05.2005) [19, 20].
Слід зазначити, що на початку 1999 року в Україні обов'язковій
сертифікації підлягали 32 групи продукції. Проте, починаючи з 2002 року,
сертифікації підлягали понад 70 видів продукції, у тому числі й деякі види
послуг. З 2011 року перелік товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації,
скорочено до мінімуму. На даний час із товарів широкого вжитку у ньому
залишились тільки тютюнові вироби.
Поряд з цим, відповідно до Закону України від 09.04.2014 № 1193-УІІ
„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення
кількості документів дозвільного характеру" [22], у Декреті Кабінету Міністрів
України від 10.05.1993 № 46-93 „Про стандартизацію і сертифікацію" скасовано
статті, що регламентують видання державних та галузевих стандартів,
необхідність державної реєстрації технічних умов, використання нормативних
документів на стадіях розроблення, виготовлення, реалізації, експлуатації
(використання), ремонту, зберігання, транспортування та утилізації продукції.
Отже, з 26.04.2014 державну реєстрацію технічних умов та змін до них в
Україні відмінено. На час проведення аудиторського дослідження
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Підприємство проводить заходи з перевірки та обліку технічних умов (змін до
технічних умов), що здійснюється виключно на добровільних засадах за заявою
їхнього власника.
Одним із стратегічних напрямів діяльності Підприємства є забезпечення
реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та
суб'єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах,
послугах у сфері метрології.
Слід зазначити, що одним із головним завдань метрології є забезпечення
єдності і необхідності точності вимірювань на підприємствах галузі і держави.
Завдяки точним вимірюванням стали можливими численні фундаментальні
відкриття. Метрологія має важливе значення для науково-технічного прогресу,
оскільки без вимірювань, без постійного підвищення їх точності неможливий
розвиток жодної з галузей науки і техніки.
Протягом охопленого аудитом періоду діяльність Підприємства у
напрямку метрології регулювалась Законами України від 11.02.1998 № 113/98 зі
змінами (втратив чинність від 01.01.2016) [14] та від 05.06.2014 № 1314-УІІ
(далі-Закон № 1314-УІІ) [15].
Одним із розділів метрології є законодавча метрологія, яка вивчає
комплекс взаємопов'язаних і взаємообумовлених загальних правил, вимог і
норм експлуатації, оцінку відповідності, повірку засобів вимірювання, а також
забезпечення єдності вимірювань. Основні визначення і поняття у метрології
закріплені законодавчою метрологією, що обумовлює єдиний підхід до
визначення змісту основних наукових положень.
Положення даного Закону відповідають європейським директивам,
нормам і стандартам у сфері метрології та метрологічної діяльності, а також
узгоджуються з положеннями інших чинних Законів України, зокрема: „Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності", „Про акредитацію органів
з оцінки відповідності", „Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності", „Про державний ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції", „Про технічні регламенти та оцінку відповідності".
В свою чергу, Закон розмежовує регуляторні, наглядові та господарські
функції у сфері метрології, розширяє застосування механізмів акредитації,
гармонізує законодавчі акти з документами Міжнародної організації
законодавчої метрології, актами законодавства Європейського Союзу з питань
метрології та документами Європейської співпраці із законодавчої метрології,
врегульовує механізм здійснення державного метрологічного нагляду.
При цьому, Законом внесено зміни до відповідних законодавчих актів
щодо запровадження адміністративної відповідальності стосовно порушення
умов і правил проведення повірки засобів вимірюваної техніки та виконання
вимірювань, уточнення визначення терміну „сертифікат відповідності" та назв
документів дозвільного характеру.
Загалом, цей Закон передбачає наступні види метрологічної діяльності:
повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які
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перебувають в експлуатації, оцінку відповідності засобів вимірювальної
техніки вимогам технічних регламентів.
Крім цього, з метою зменшення регулярного впливу на підприємницьку
діяльність у Законі не передбачено виконання державними метрологічними
центрами Мінекономрозвитку України цілого ряду функцій, які були у
попередньому Законі, а саме: проведення атестації методик виконання
вимірювань; уповноваження на проведення державних приймальних і
контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки; проведення атестації
вимірювальних лабораторій підприємств і організацій на проведення
вимірювань; проведення атестації калібрування лабораторій підприємств і
організацій на проведення калібрування засобів вимірюваної техніки;
проведення метрологічної атестації та державної метрологічної атестації
засобів вимірюваної техніки; проведення державних приймальних і
контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки; погодження переліків
засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
повірці; видача висновків для митниці стосовно ввезення засобів вимірювальної
техніки на територію України; ведення обліку підприємств, організацій та
фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність
пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом засобів
вимірювальної техніки; встановлення приналежності засобів вимірювальної
техніки до таких, що призначені для використання у побутовій сфері та не
підлягають державним приймальним і контрольним випробуванням.
Обсяг реалізації відділу атестації лабораторій суттєво зменшився в
порівнянні з минулими періодами, а саме: у 2013 році обсяг реалізації складав
1291,7 тис. грн, у 2014 році - 1225,4 тис. грн, у 2015 році - 1827,3 тис. грн, тоді,
як у 2016 році обсяг реалізації склав 919,0 тис. грн, та за 7 місяців 2017 року 252,0 тис. гривень.
У зв'язку з набранням чинності нового Закону України „Про метрологію
та метрологічну діяльність" від 05.06.2014 № 1314-УІІ з 01.01.2016 року роботи
по атестації вимірювальних лабораторій були взагалі зупинені.
З метою збереження обсягів робіт та подальшого виконання планових
завдань було проведено аналіз подальшої діяльності Підприємства за даним
напрямком, за результатами якого прийнято рішення щодо участі
ДП „Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології
та сертифікації" в „Українській системі добровільного оцінювання системи
вимірювання" засновником якої є ДП „Харківстандартметрологія", яка діє
згідно наказу ДП „Харківстандартметрологія" від 14.01.2016 № 15.
ДП „Київоблстандартметрологія" приєдналося до діяльності в рамках
зазначеної системи в якості сюрвейра згідно з договором від 26.04.2016
№ 155234.
Окрім того, з метою розмежування регулярних, наглядових та
господарських функцій у сфері метрології, метрологічні центри позбулися
функції проведення державного метрологічного нагляду за забезпеченням
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єдності вимірювань та за фасованими товарами.
В свою чергу, з метою виконання пункту 9 Прикінцевих положень
Закону №1314-VII щодо приведення нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом скасовано усі нормативно-правові акти, які
регулювали перелічені вище види діяльності, і ці роботи з 01.01.2016
науковими метрологічними центрами та метрологічними центрами не
проводяться.
Водночас, аудиторським дослідження встановлено, що зміни, які
відбулись у нормативно-правових актах, що регулюють відносини в процесі
метрологічної діяльності негативно вплинуло на фінансово-господарську
діяльність Підприємства.
Так, Підприємству за виконаний об'єм робіт з метрологічної діяльності по
відділу ДМК ЗВТ ІЗ надійшло доходів у 2014 році - 463,13 тис. грн, за 8 місяців
2015 року - 470,4 тис. гривень. У 2016 році втрата доходів розрахунково склала
470,0 тис. гривень.
За виконаний об'єм робіт по відділу ДМК ЗВТ ЕТТВ (первинна повірка
лічильників газу, завод „Візар", завод „Генератор") надійшло доходів у 2014
році - 164,7 тис. грн, за 8 місяців 2015 року - 382,1 тис. грн, розрахунково
втрата доходів в 2016 році склала 400,0 тис. гривень.
По відділу атестації лабораторій та метрологічних послуг:
- за виконаний об'єм робіт з атестації вимірювальних лабораторій
надійшло доходів у 2014 році - 750,8 тис. грн, за 8 місяців 2015 року 503,0 тис. грн, розрахунково втрата доходів у 2016 році склала 750,0 тис. грн;
- за виконаний об'єм робіт за митне оформлення ввезення на територію
України засобів вимірювання техніки надійшло доходів у 2014 році 92,1тис.грн, за 8 місяців 2015 року - 51,6 тис. грн, розрахунково втрата
доходів у 2016 році склала 90,0 тис. грн;
- за виконаний об'єм робіт з перевірки додержання умов проведення
метрологічних робіт атестованими організаціями надійшло доходів у 2014 році
-91,2 тис. грн, за 8 місяців 2015 року - 154,1 тис. грн, розрахунково втрата
доходів у 2016 році склала 150,0 тис. грн;
- за виконаний об'єм робіт з випробування зерна та зернобобових культур
надійшло доходів у 2014 році - 3348,32 тис. грн, за 8 місяців 2015 року 1516,98 тис грн, розрахунково втрата доходів у 2016 році склала
1 500,00 тис грн;
- за виконаний об'єм робіт з сертифікаційних випробувань харчової та
нехарчової продукції надійшло доходів у 2014 році - 900,0 тис. грн, за 8 місяців
2015 року - 600,0 тис. грн, розрахунково втрата доходів у 2016 році склала
1000,0 тис. гривень.
По відділу з оцінки відповідності (сертифікації) (сертифікація в системі
УкрСЕПРО) у 2014 році видано 937 сертифікатів, за 8 місяців 2015 року 218 сертифікатів та розрахунково втрати доходів у 2016 році склали
1797,5 тис. гривень.
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Так, ЗЖШа

ак/и/б, як/ ре^улТОЮТМЬ ^шльн/сшь у сфер/
/ И а С С р / И м ф / к а ^ п ' 6* обнМТИ / З ЗОбН/ШНЬОеКОНО./И/ЧНШ:

факшор/б, м^о еилмнулм на зменшення обсягу за.моелень е/б осноено/ б/яльнос^и/
тма ешра/и фмямсобтг резере/е НЯ З й ^ й Л Ь М у су.му б 7 . 5 7 , . 5 /ИМС.
Крім цього, проведеним аналізом встановлено, що на зменшення
основних показників фінансово-господарської діяльності Підприємства у 2014
році у порівнянні з 2013 роком вплинуло розірвання договірних відносин з
підприємствами, організаціями, які знаходяться на території Російської
федерації, АР Крим та Донецької, Луганської областей.
Наприклад, розірвано договірні відносини з ТОВ „Есіон" (м. Севастополь)
в сумі 59,7 тис. грн, ДП „Донецькстандартмтрологія" (м. Донецьк) в сумі
70,07 тис. грн, ДП „Севастопільстандартметрологія" (м. Севастополь) в сумі
29,9 тис. грн, ПП „ЗЕВС" (м. Донецьк) в сумі 35,0 тис. грн та іншими.
Отже, внаслідок анексії АР Крим та ситуації, що склалася в зоні АТО,
Підприємство втратило можливості продовжити реалізацію договірних
відносин 2013 року з підприємствами, організаціями, які знаходяться на
території Російської федерації, АР Крим та Донецької, Луганської областей та,
як наслідок, одержати фінансові резерви для підвищення ефективності
діяльності розрахунково в сумі 388,2 тис. гривень.
Однак, необхідно зазначити, що завдяки постійній роботі колективу
Підприємства з освоєння додаткових напрямків своєї діяльності, об'єми
чистого доходу у 2015 і 2016 роках та І кварталі 2017 року не були знижені.
При цьому, за результатами 2015 - 2016 років та І кварталу 2017 року, у
порівнянні з попереднім аналогічним періодом, спостерігається збільшення
об'ємів чистого доходу від реалізації наданих послуг.
З оа/?ябу на бмм^ееиклабене, зш'на норматимено-драбобих актт'е, як/
ре^МЛК7707ЙЬ
сфер/ С/ЙЛН^ЯрТЙМЗЯ^Д ЖЄШрОЛО^п' ЯМ Сб^йМ^КЯ^И, а
йзакож* роз/реяння бо^ое/рнмх е/бносмн З тбйриЄЖС7й6Я7ИМ, Ор^ЯН/ЗЯ^ЯЖМ, як/
знаходяться на тяермтйори
Лрмм, /Тоненько/' /??я ТТм^янськоі' областей на
загальним результати ф;'нянсобо-^осйо<)арськоУ б;яльностм;' 77/бпрмамс^еа не
еилмнулм. 0()нак, ^е стиало обнмм /з зобн/шньоеконож/чнт; фактиор/е, м^о
зужоеш/м зменшення зажоелень б;'б осноено/ б/яльности/ тиа бтмра/и ф/'нансоеих
резере/е Я/'бмрибжс/иеа на загальну сужу б
7 тимс. арн. (Жатиер/алм
босл/б^/сення окре^ммх ямтиань берз/саено^о ф/нансобо^о аубмжм 77/бттрмбжстиба
застпуянмка начальника е/ббму Єл/заренко ЖО. у/^обатмку №7).
2.3. Результати дослідження при формуванні та управлінні доходами і
витратами
Підприємства
спричиняють
їх
необгрунтоване
заниження/завищення
Визнання та відображення в обліку доходів здійснювалося Підприємством
відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 „Дохід",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 [23].
У ході проведеного аналізу встановлено, що сукупні доходи Підприємства
мають тенденцію до збільшення. Так, у 2014 році сукупні доходи склали
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20 878,00 тис. грн, у 2015 році - 21 820,00 тис. грн, у 2016 році 25 608,00 тис.грн, у І кварталі 2017 року - 6 757,00 тис. гривень.
У 2015 році сукупні доходи Підприємства збільшились на 942,00 тис. грн у
порівнянні з 2014 роком, а у 2016 році збільшились на 3 788,00 тис.грн в
порівнянні з 2015 роком. У І кварталі 2017 року сукупні доходи збільшились на
1 324,00 тис. грн у порівнянні з І кварталом 2016 року. Коефіцієнт зростання
становив 1,05, 1,17, 1,24.
Збільшення сукупних доходів відбулось в основному за рахунок
збільшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): в
2015 році - на 250,00 тис. грн (у порівнянні з 2014 роком), у 2016 році - на
4 350,00 тис.грн (у порівнянні з 2015 роком), у І кварталі 2017 року - на
1 562,00 тис. грн (у порівнянні з І кварталом 2016 року).
Стируктиуря сукуянт; бохоб/б 77/бя/?мамстие<я;
2014 рік - 20 878,00 тис.грн: чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) - 20 312,00 тис.грн, інші операційні доходи 563,00 тис. грн, інші доходи - 3,00 тис. грн;
2015 рік - 21 820,00 тис.грн: чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) - 20 562,00 тис. грн, інші фінансові доходи 5,00 тис. грн, інші операційні доходи - 1250,00 тис. грн, інші доходи 3,00 тис. грн;
2016 рік - 25 608,00 тис.грн: чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) - 24 912,00 тис.грн, інші фінансові доходи 39,00 тис. грн, інші операційні доходи - 650,00 тис. грн, інші доходи 7,00 тис. грн;
І квартал 2017 року - 6 757,00 тис.грн: чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) - 6 648,00 тис. грн, інші операційні доходи 109,00 тис. гривень.
За період з 01.01.2014 по 31.03.2017 Підприємством отримано сукупні
доходи на загальну суму 75 063,00 тис. грн, в тому числі:
1. *7иСЙІММ боли) сй р^ятмзя^й
(ТяосярЛ?, /70ЙМЯ,
в сумі
72 434,00 тис. гривень.
2. /ним
болсобм - 2 572,00 тис. грн (доходи від купівлі-продажу
іноземної валюти - 58,5 тис. грн, доходи від курсової різниці - 1987,70 тис. грн,
доходи від списання кредиторської заборгованості - 218,40 тис.грн,
відшкодування комунальних послуг від операційної оренди - 242,60 тис. грн,
банківські відсотки - 7,7 тис. грн, дохід від оприбуткування брухту, кольорових
металів - 21,2 тис.грн, повернення судового збору - 5,1тис.грн,
відшкодування коштів по нестачі палива - 19,5 тис. грн).
3. /ним
бодсобм - 44,00 тис. грн (дохід від депозиту).
4. Тним болоби - 13,00 тис. грн (за реалізацію запасних частин після
списання автомобіля - 3,0 тис. грн, відшкодування за нанесення шкоди
Підприємству - 10,0 тис. грн).
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Фінансовим аудитом встановлено, що станом на 01.05.2017 в
бухгалтерському
обліку
Підприємства
обліковується
дебіторська
заборгованість у розмірі 438,9 тис. грн, що виникла в результаті визнання
неплатоспроможними банків ПАТ „Радикал Банк" (120,4 тис. грн),
АТ„Брокбізнесбанк" (214,8 тис.грн), „Укрпромбанк" (103,7 тис.грн) та
створює ризики щодо її неповернення і може призвести до втрати активів
Підприємства на суму
міме, ^рмбеяь.
В свою чергу, Підприємством надано листи-повідомлення від
АТ„Брокбізнесбанк" (лист від 28.10.2014 №7/196-кр), ПАТ „Радикал Банк"
(лист від 30.09.2015 №2534), ТОВ„Укрпромбанк" (лист від 19.04.2013
№2814 вк) в яких банківськими установами визнано свою заборгованість перед
Підприємством та віднесено до 7 черги погашення.
Проведеним аналізом встановлено, що формування доходів від основної
діяльності (виконання робіт) здійснювалось на основі цінової політики, яка
регулювалась та затверджувалась наказами по Підприємству на відповідні
періоди. Так, у досліджуваному періоді Підприємством затверджувались накази
„Щодо перерахунку калькуляцій", „Щодо зміни вартості робіт з сертифікації"
та „Про затвердження норм часу, необхідного для проведення калібрування
устаткування та визначення вартості цих робіт" від 31.10.2013 №92, від
27.03.2014 № 20, від 15.10.2014 № 79, від 12.03.2015 № 12, від 27.04.2015 № 19,
від 06.10.2015 № 83, від 31.12.2015 № 105, від 11.05.2016 №34, від 07.07.2016
№48, від 30.11.2016 №77, від 07.04.2017 № 15, від 28.04.2017 № 19 [24].
Вищезазначені накази затверджено на виконання вимог постанов Кабінету
Міністрів України від 29.08.2012 № 805 „Про затвердження Порядку оплати
метрологічних робіт і послуг" [25], від 28.10.2015 №865 „Про затвердження
Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів,
повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення
вартості таких робіт і послуг" [26], наказів Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 15.06.2012 № 706 „Про затвердження Методики
визначення вартості метрологічних робіт і послуг" [27], від 23.01.2014 №62
„Про затвердження Збірника норм часу на повірку засобів вимірювальної
техніки" [28], від 21.12.2015 № 1719 „Про затвердження Нормативів часу для
проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатацій [29].
Сукупні витрати Підприємства мають тенденцію до збільшення. Так, у
2014 році сукупні витрати склали 18 959,00 тис.грн, у 2015 році 20 537,00 тис. грн, у 2016 році - 24 492,00 тис. грн, у І кварталі 2017 року 6 562,00 тис. гривень.
У 2015 році сукупні витрати Підприємства збільшились на
1 578,00 тис.грн у порівнянні з 2014 роком. У 2016 році сукупні витрати
збільшились на 3 955,00 тис. грн у порівнянні з 2015 роком. У І кварталі 2017
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року сукупні витрати збільшились на 1 453,00 тис. грн у порівнянні з
І кварталом 2016 року. Коефіцієнт зростання становив 1,08, 1,19, 1,28
відповідно.
Стирудум^я сукумнмх бмтиряти ТЛбирмємстибя.'
2014 рік - 18 959,00 тис. грн: собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) - 13 010,00 тис. грн, адміністративні витрати - 5 155,00 тис. грн,
інші операційні витрати - 282,00 тис. грн, інші витрати - 41,00 тис. грн, податок
на прибуток від звичайної діяльності - 471,00 тис. грн;
2015 рік - 20 537,00 тис. грн: собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) - 13 982,00 тис. грн, адміністративні витрати - 5 091,00 тис. грн,
інші операційні витрати - 1101,00 тис. грн, інші витрати - 73,00 тис. грн,
витрати з податку на прибуток - 290,00 тис. грн;
2016 рік - 24 492,00 тис. грн: собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) - 18 266,00 тис. грн, адміністративні витрати - 5 124,00 тис. грн,
інші операційні витрати - 788,00 тис. грн, інші витрати - 60,00 тис. грн, витрати
з податку на прибуток - 254,00 тис. грн;
І квартал 2017 року - 6 562,00 тис. грн: собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг) - 4 984,00 тис. грн, адміністративні витрати 1 408,00тис.грн, інші операційні витрати - 110,00 тис.грн, інші витрати 15,00 тис. грн, витрати з податку на прибуток - 45,00 тис. гривень.
Вибірковим дослідженням повноти отримання Підприємством доходів
встановлено наступне.
Між Підприємством (Позикодавець) та Державним підприємством
„Держтранс" (Позичальник) було укладено договір про надання поворотної
фінансової допомоги від 04.04.2013 б/н. За умовами зазначеного договору
Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу в сумі
200 000,00 грн, а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю надані
грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених договором. Поворотна
фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, плата за
користування грошовими коштами не стягується. Строк надання фінансової
допомоги становить три роки. Позичальник зобов'язується повертати фінансову
допомогу Позикодавцю рівними частинами щомісячно, починаючи з грудня
2013 року, протягом відповідного календарного місяця відповідно до графіку
погашення фінансової допомоги, який є невід'ємною частиною договору.
Позикодавець має право достроково розірвати договір у разі невиконання
зобов'язань Позичальником, письмово повідомивши його про це у строк 10
календарних днів. У разі порушення строків повернення фінансової допомоги
Позичальник сплачує на рахунок Позикодавця пеню у розмірі 0,1% від суми
простроченого платежу за кожен день прострочення, включаючи день оплати, а
також суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час
прострочення, а також 3% річних від простроченої суми.
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Термін дії договору: з моменту передання грошових коштів (фінансової
допомоги) Позичальникові - по квітень 2016 року.
Відповідно до графіку погашення безвідсоткової поворотної фінансової
допомоги
Сторони
домовились
про
повернення
Державним
підприємством „Держтранс" фінансової допомоги Підприємству в сумі
200 000,00 грн щомісячно по 6 900,00 грн (з грудня 2013 року по березень 2016
року) та 6 800,00 грн у квітні 2016 року.
Також, між Підприємством (Позикодавець) та ДП „Держтранс"
(Позичальник) було укладено додаткову угоду від 15.11.2013 № 1 до договору
про надання поворотної фінансової допомоги від 04.04.2013 б/н. За умовами
зазначеної додаткової угоди Сторони вирішили: Позичальник зобов'язується
повертати фінансову допомогу Позикодавцю рівними частинами щомісячно з
квітня 2014 року протягом відповідного календарного місяця відповідно до
графіку погашення фінансової допомоги: щомісячно по 6 900,00 грн (з квітня
2014 року по липень 2016 року) та 6 800,00 грн у серпні 2016 року. Договір діє
по серпень 2016 року.
Крім того, між Підприємством (Позикодавець) в особі в.о. генерального
директора Кириченка В.П. та ДП „Держтранс" (Позичальник) було укладено
угоду від 30.04.2016 б/н про припинення договору про надання поворотної
фінансової допомоги від 04.04.2013 б/н. За умовами зазначеної угоди: Державне
підприємство „Держтранс" станом на 30.04.2016 має дебіторську
заборгованість перед Підприємством в розмірі 109 900,00 грн за договором про
надання поворотної фінансової допомоги від 04.04.2013. Сторони домовились
щодо припинення Договору про надання поворотної фінансової допомоги від
04.04.2013 б/н з 30.04.2016 у зв'язку з передачею з балансу ДП „Держтранс" на
баланс Підприємства автомобілів ГАЗ-22171, ГАЗ-ЗІ105, ОАЕЖЮ ЬА№)8.
Надання Підприємством зазначеної поворотної безвідсоткової фінансової
позики Державному підприємству "Держтранс" в сумі 200 000,00 грн
погоджено з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист від
01.04.2013 № 2103-11/11545-12) - за умови забезпечення її повернення у строки,
що будуть визначені договором про надання поворотної фінансової допомоги.
Відповідно до банківських виписок Підприємством 11.04.2013 було надано
Державному підприємству „Держтранс" поворотну фінансову допомогу в сумі
200 000,00 гривень. За період з 28.08.2014 по 24.03.2016 Державним
підприємством „Держтранс" повернуто Підприємству фінансову допомогу в
сумі 90 100,00 гривень. Станом на 30.04.2016 на Підприємстві обліковувалась
заборогованість ДП „Держтранс" в сумі 109 900,00 гривень.
За даними бухгалтерського обліку зазначена заборгованість в сумі
109 900,00 грн погашена шляхом передачі Державним підприємством
„Держтранс" трьох автотранспортних засобів Підприємству на суму
109 900,00 гривень.
Так, Підприємство листом від 15.02.2016 № 131 за підписом генерального
директора Кравченко І.М. звернулося до Міністерства економічного розвитку і
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торгівлі України „...щодо передачі транспортних засобів ГАЗ-22171,
ОАЕЖЮЬАЖ)8 та ГАЗ-ЗП05 з балансу ДП „Держтранс" на баланс
Підприємства, що дозволить ДП „Держтранс" погасити заборгованість за
отриманою раніше позикою, а Підприємству - переобладнати автомобілі та
повноцінно і ефективно використовувати їх у виробничому процесі
Підприємства...".
В свою чергу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
листом від 24.02.2016 №3242-10/5129-07 звернулося до Державного
підприємства „Держтранс" щодо передачі транспортних засобів: „До
Мінекономрозвитку України надійшов лист ДП „Київський обласний наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікаціГ' від 15.02.2016
№131 стосовно можливості передачі транспортних засобів з балансу
ДП „Держтранс" на баланс зазначеного підприємства з метою подальшої їх
експлуатації. Мінекономрозвитку просить висловити обґрунтовану позицію із
зазначеного питання у встановлений законодавством термін". (77мсти
№'неконс.7ирозбМ7йку Укряшм єн) 2^.02.2076№ -32^2-70/372Р-07у^&?тйку № 2).
Також, Державне підприємство „Держтранс" листом від 24.02.2016 №20
за підписом начальника ДП „Держтранс" Золотаря В.К. повідомило
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про наступне
„...Державне підприємство „Держтранс" повідомляє, що передача з балансу
ДП „Держтранс" на баланс ДП „Київський обласний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології та сертифікації*" транспортних засобів ГАЗ22171, ОАЕЖЮЬАМОЗ та ГАЗ-ЗПО з метою їх подальшої експлуатації
можлива..." (Листи Д77 '^^жятрянс'ек) 2^.02.207<5№20у/^&?тнку№3).
За результатами розгляду зазначених листів Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України надано дозвіл про передачу транспортних засобів з
балансу ДП „Держтранс" на баланс Підприємства. Так, Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України видано накази від 22.03.2016 № 493
та від 25.03.2016 № 506 „Про передачу державного майна з балансу
Державного підприємства „Держтранс" на баланс Державного підприємства
„Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікаціГ'. Зазначеними наказами передбачено наступне: „З метою
підвищення ефективності управління об'єктами державної власності,
керуючись Законом України „Про управління об'єктами державної власності"
та Положенням про порядок передачі об'єктів права державної власності,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482,
відповідно до листа ДП „Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікаціГ' від 15.02.2016 № 131 та листа
ДП „Держтранс" від 24.02.2016 №20 передати автомобілі ГАЗ-22171 (2003
року випуску), БАЕЖЮ ЬАЖ)8 (2007 року випуску) та ГАЗ-З1105 (2004 року
випуску) з балансу ДП „Держтранс" на баланс Підприємства із закріпленням на
праві господарського відання. Генеральному директору Підприємства
Аудиторський звіт діяльності Державного підприємства „Київський обласний наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації'" за період з 01.01.2014 по
31.05.2017

