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ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Нами, незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою 

відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал» проведено аудит 

фінансової звітності ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ», що додається, яка включає: 

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року; 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік; 

 Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік; 

 Звіт про власний капітал за 2020 рік; 

 Примітки до річної звітності за 2020 рік. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ 

ЗВІТНІСТЬ 

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності 

відповідно до Національних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній 

контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 

контролю, які стосуються складання ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» фінансової звітності, 

яка надає достовірну та справедливу інформацію, з метою розробки аудиторських 

процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективності внутрішнього контролю ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ». 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Національних  стандартів аудиту. Ці 

стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування 

й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність не 

містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для 

отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір 

процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 

викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку 

цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання 

та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою 

розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 

думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит 

включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятності 

облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання 

фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські 

докази для висловлення нашої думки. 

 

ДУМКА  

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НВФ ДНІПРОПРОЕКТ" на 31 грудня 2020 р. та її фінансові результати і рух грошових 

потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень 
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(стандартів) з бухгалтерського обліку, нормативним документам з питань організації 

бухгалтерського обліку, згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” від 16.07.99 р., № 996-XIV та ведення бухгалтерського обліку, що 

відповідає чинному законодавству України. 

Аудиторський висновок складено для надання управлінському персоналу Товариства. 

 

БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

Вплив COVID-19 на діяльність Товариства 

Адміністративний персонал Товариства був переведений на дистанційну роботу, 

робітники складів віком понад 65 років були відправлені в щорічні відпустки, карантинні 

відпустки та відпустки за власний рахунок в період з 25.04.2020р. по 11.05.2020р. 

Реалізація за квітень-червень 2020р. знизилась майже на 25-30%. Із постачальниками та 

замовниками погіршився стан документообігу. 

Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність 

функціонування. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 

відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі. Використання цього припущення як основи для обліку є 

прийнятним, якщо управлінський персонал не планує ліквідувати Товариство або 

припинити діяльність, або не має окрім цього іншої реальної альтернативи. Під час 

виконання нами аудиту фінансових звітів ми дійшли висновку, що використання 

управлінським персоналом припущення про безперервність функціонування як основи 

для обліку під час підготовки фінансових звітів Товариства є доречним. 

Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити 

під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати 

діяльність та, відповідно, таку невизначеність не розкрито в фінансовій звітності 

Товариства. При проведенні аудиту фінансової звітності ми також не ідентифікували 

такої суттєвої невизначеності. Тим не менш, ні управлінський персонал, ні аудитор не 

можуть дати гарантію щодо можливості Товариства безперервно продовжувати 

діяльність.  

 

ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 

Аудиторська перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансової звітності на 

підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень 

фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінка таких ризиків включає 

також розгляд системи внутрішнього контролю за підготовкою і достовірністю 

фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають даним 

обставинам, але не з метою думки аудитора про ефективність загальної системи 

внутрішнього контролю на товаристві.  

Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, 

прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального 

надання фінансової звітності обліковим принципам, які відповідають Національним 

положенням (стандартам) з бухгалтерського обліку. 

Спосіб перевірки фінансових звітів – вибірковий. 

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення вибіркової перевірки на 

відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку, 

тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті: 

 - визначення відповідності фінансової звітності основним напрямкам обліку, 

встановленим облікової політикою товариства та загальноприйнятим принципам обліку в 

Україні; 

 - аналіз (шляхом тестування) аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити 

зазначені у звітності суми і показники, та наведені пояснення до них; 

 - дослідження суттєвих облікових оцінок, зробленим керівництвом під час підготовки 

фінансової звітності; 
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 - оцінка надійності системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю 

товариства, можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на звітність; 

 - здійснення вибіркового контролю; 

 - оцінка загального подання фінансової звітності. 

Аудитори вважають, що ми отримали достатні та відповідні аудиторські докази, при 

проведені аудиторської перевірки, які забезпечують обґрунтовану підставу для 

висловлення думки аудитора. 

 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ 

Ключові питання – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш 

важливими під час нашого аудиту консолідованих фінансових звітів. Ключові питання 

аудиту входять до числа питань, про які повідомлялось, але не покривають всі питання, 

що обговорювались. Наші аудиторські процедури стосовно цих питань розроблялись в 

контексті всього аудиту фінансових звітів в цілому. Нашу думку щодо фінансової 

звітності не модифіковано внаслідок існування ключових питань аудиту, та ми не 

висловлюємо думку щодо цих окремих питань. 

 

РОЗДІЛ “ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ 

АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ» 

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою 

інформацією. 

При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур 

для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у 

фінансової звітності та порівняння фінансової звітності з іншою, ми ознайомилися з 

відомостями, що лягли в основу складання іншої звітної інформації, що подається та/або 

розкривається разом з річними фінансовими звітами. На основі її аналізу ми робимо 

висновок про відсутність в інформації щодо фінансових показників, які містять пропуски, 

перекручення та суттєві суперечності з інформацією наведеною у фінансової звітності 

ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» станом на 31.12.2020 року включно.  
 
РОЗДІЛ «ЗВІТ ВІДПОВІДНО З ІНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА 
НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ» 
Аудит річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 проведено 
Аудитором, відповідно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненості 
(Аудит). 
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту. 
Номер і дата договору: договір про надання аудиторських послуг № 09/10-1А вiд 
10.09.2021  року. 
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку    – 10.09.2021 року; 
                      дата закінчення – 30.11.2021 року. 
Масштаб проведення аудиту: перевірка фінансової звітності за період з 1 січня 2020 року 
по 31 грудня 2020 року, станом на 31 грудня 2020 року.  
Підстава для проведення аудиту: Закон України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року, Міжнародні стандарти 
аудиту. 
Цей параграф Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора), товариства з 

обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ-КАПІТАЛ» складено у 

відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, Закону України «Про акціонерні 

товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року та до вимог Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку  від 25.02.2020 року за № 362 «Методичні рекомендації щодо 

інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2020 рік суб’єктів 

господарювання, та базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та первинних 

документах ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ», що були надані аудитору керівниками та 

працівниками товариства, яка вважається надійною і достовірною. 
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Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення, 

і таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь - яких 

недоліків та/або порушень товариством.  

 

Основні відомості про Емітента (Товариство) 
Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВФ 

ДНІПРОПРОЕКТ" (ТОВ "НВФ ДНІПРОПРОЕКТ") 

Код ЄДРПОУ 33718185 

Місцезнаходження юридичної 

особи 

Україна, 50072, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця 

Кременчуцька, будинок 69 

Дата державної реєстрації, дата та 

номер запису в Єдиному 

державному реєстрі  

Дата запису: 22.08.2005  

Номер запису: 12241020000016034 

Місцезнаходження реєстраційної 

справи 

Виконавчий комітет Криворізької міської ради 

Основні види діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); 

24.34 Холодне волочіння дроту; 

25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; 

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 

49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна; 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

Розміщення Аудиторського 

висновку  

(звіт незалежного аудитора)  

 

Директор Медведенко Ігор Анатолійович 

 

Відкриті рахунки: 

334851 АТ "ПУМБ" UA843348510000026007962503922 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 

334851 АТ "ПУМБ" UA843348510000026007962503922 840 ДОЛАР США 

334851 АТ "ПУМБ" UA843348510000026007962503922 978 ЄВРО 

334851 АТ "ПУМБ" UA843348510000026007962503922 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA573395002600301030708000001 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 

339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA573395002600301030708000001 840 ДОЛАР США 

339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA573395002600301030708000001 978 ЄВРО 

339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA573395002600301030708000001 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA573395002610001030708000001 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

322313 АТ "Укрексімбанк" 26037000001745 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 

322313 АТ "Укрексімбанк" UA133223130000026003000039945 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 

322313 АТ "Укрексімбанк" UA543223130000026009000010485 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 

322313 АТ "Укрексімбанк" 26037000001745 840 ДОЛАР США 
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322313 АТ "Укрексімбанк" UA133223130000026003000039945 840 ДОЛАР США 

322313 АТ "Укрексімбанк" UA543223130000026009000010485 840 ДОЛАР США 

322313 АТ "Укрексімбанк" UA133223130000026003000039945 978 ЄВРО 

322313 АТ "Укрексімбанк" UA543223130000026009000010485 978 ЄВРО 

322313 АТ "Укрексімбанк" 26037000001745 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

322313 АТ "Укрексімбанк" UA103223130000026003999003714 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

322313 АТ "Укрексімбанк" UA133223130000026003000039945 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

322313 АТ "Укрексімбанк" UA183223130000026105000009033 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

322313 АТ "Укрексімбанк" UA543223130000026009000010485 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

305299 АТ КБ "ПриватБанк" UA723052990000026000030404334 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 

305299 АТ КБ "ПриватБанк" UA853052990000026001040401177 840 ДОЛАР США 

305299 АТ КБ "ПриватБанк" UA673052990000026001030403129 978 ЄВРО 

305299 АТ КБ "ПриватБанк" UA263052990000026002040409189 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

305299 АТ КБ "ПриватБанк" UA323052990000026009010402960 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

305299 АТ КБ "ПриватБанк" UA423052990000026046030400206 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

305299 АТ КБ "ПриватБанк" UA953052990000026000040406560 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

339050 ПАТ "КРИСТАЛБАНК" UA243390500000026002001039920 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 

 

Наявність структурних підрозділів, філіалів тощо ТОВ "НВФ ДНІПРОПРОЕКТ" з 

зазначенням їх фактичних адрес: 
1. Офіс м. Кривий Ріг - м. Кривий Ріг,  вул. Кременчуцька, буд. 69 
2. Офіс м. Кривий Ріг  - м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, буд. 23, нежитлове 
приміщення 99,100,101 
3. Склад м. Кривий Ріг – м. Кривий Ріг, вул. Гірничорятувальна, буд. 21 
4. Офіс м. Київ -  м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 4/Ж 
5. Склад м. Київ -  м. Київ, вул. Набережно-Корчуватське, буд. 136 
6. Склад м. Київ -  м. Київ, проспект Визволителів, буд. 7 
7. Офіс м. Одеса -  м. Одеса, провулок Мукачевський, буд. 6/1, кімната 60/1 
8. Склад м. Одеса – м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд.73/1 
9.Склад м. Львів – м. Львів, вул. Пластова, буд.6 

Зазначені вище структурні підрозділи не зазначені, як відокремлені підрозділи юридичної 

особи, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

 

Ідентифікація та оцінка аудиторами ризиків суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства. 

При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур 

для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у 

фінансовій звітності, ми розглянули отриману від ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» 

інформацію, як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських 
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доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою 

попередження викривлень внаслідок шахрайства. 

Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами як того вимагають МСА, 

керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що 

можуть вплинути на ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ». Ми також не отримали жодної іншої 

інформації про відомі факти таких дій зі сторони управлінського персоналу, працівників, 

відповідальних осіб за фінансову інформацію або інших осіб. 

 

Опис облікової політики товариства та відповідність її законодавству України 

Облікова політика ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» розкриває основи, стандарти, правила 

й процедури обліку, які застосовуються товариством  при веденні обліку і складанні 

фінансової звітності. Вона встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, 

визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності товариства. 

Загальні вимоги до фінансової звітності відповідають  вимогам Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, 

Національних положень (стандартів) з бухгалтерського обліку, інших нормативних 

документів з питань організації бухгалтерського обліку та містять розділи :  

• Мета фінансової звітності  

• Склад та елементи фінансової звітності  

• Якісні характеристики фінансової звітності  

• Принципи підготовки фінансової звітності  

• Основні принципи оцінки статей звітності та визнання статей балансу . 

Методи бухгалтерського обліку та відображення в фінансової звітності окремих статей 

звітності відповідають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, Національних положень (стандартів) з 

бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації 

бухгалтерського обліку та містять розділи :  

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) - відображає облік усіх рахунків та субрахунків 

бухгалтерського обліку та їх відображення в статтях балансу. 

• Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - облікова політика 

передбачає: визнання та класифікація доходу, оцінка доходу, визнання витрат, склад 

витрат, визначення прибутку (збитку) за звітний період, елементи операційних витрат, 

розрахунок показників прибутковості акцій, визначає методологічні засади формування  

інформації  про чистий прибуток та її розкриття у фінансовій звітності, показники 

чистого прибутку). 

• Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах - визначає порядок та внесення 

змін в бухгалтерський облік та фінансову звітність, в облікову політику, зміни в 

облікових оцінках, виправлення помилок, перелік подій після дати балансу, орієнтовний 

перелік подій, яка надає додаткову інформацію про обставини, що існували на дату 

балансу, орієнтовний перелік подій, які вказують на обставини, що виникли після дати 

балансу). 

• Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін - визначає порядок надання 

додаткових документів щодо пов'язаних сторін, методологічні засади  формування  

інформації  про операції пов'язаних сторін, методи  оцінки  активів  і  зобов'язань в 

операціях пов'язаних сторін, порядок виплат управлінському персоналу. 

На думку аудитора, в Наказі про облікову політику Товариства в повному обсязі розкрито 

сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються Товариством для 

складання та подання фінансової звітності, принципи та методологія бухгалтерського 

обліку та відображення в фінансової звітності окремих статей звітності, розкриття 

інформації, виправлення помилок і змін, розкриття інформації щодо пов'язаних сторін  і 

відповідають  вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, Національних положень (стандартів) з 

бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації 

бухгалтерського обліку.  
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Внутрішній контроль за веденням бухгалтерського обліку та заповненню і поданню 

фінансової звітності, покладається на головного бухгалтера товариства. 

Концептуальна основа фінансової звітності 

У якості концептуальної основи для підготовки фінансових звітів ТОВ «НВФ 

ДНІПРОПРОЕКТ» використовувались національні положення (стандарти) з 

бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік Товариства відповідає вимогам Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 

16.07.99 р., національним стандартам, іншим нормативним документам з питань 

бухгалтерського обліку.  

Звітність складено своєчасно згідно НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

затвердженого Наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1».  

Бухгалтерська звітність відповідає аналітичному бухгалтерському обліку та 

підтверджується документами первинного обліку. 

Бухгалтерський облік здійснювався з використанням плану рахунків, затвердженого 

наказом Мінфіну України № 291 від 31.11.99 р.  

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту річної 

фінансової звітності ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» за 2020 рік на основі принципу 

суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. 

За результатами виконаних нами аудиторських процедур, нами не помічено жодних 

суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність Товариства 

відповідає у всіх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України. 

Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення 

і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких 

недоліків та/або порушень Товариством. 

Аудитор підтверджує валюту балансу у сумі 359401 тис. грн. 

 

2. Характеристика статей фінансової звітності. 

 

2.1. Необоротні активи 

Станом на 31.12.2020 р. на балансі ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» обліковуються основні 

засоби: 

 Первісна вартість                             18180 тис. грн.  

 Знос                                         11770 тис. грн. 

 Залишкова вартість                 6410 тис. грн.  

На балансі ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» основні засоби та інші необоротні матеріальні 

активи, які використовуються в виробництві, для виконання робіт і послуг, для 

управлінських потреб, в фінансовій звітності обліковані по залишкової вартості, яка 

складається з первісної вартості (собівартість придбання) за відрахуванням 

амортизаційних нарахувань (зносу). Придбані основні засоби обліковуються по 

собівартості придбання. 

Нарахування амортизації по групі «Малоцінні необоротні матеріальні активи» та «Інші 

необоротні активи» в бухгалтерському обліку проводилось у першому місяці 

використання об’єкту у розмірі 100 % його вартості. 

Обліковані основні засоби є власністю ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ», орендованих 

основних засобів в обліку не відображено. Аудитор підтверджує достовірність оцінки та 

відповідність критеріям визнання основних засобів на товаристві за П(С)БО № 7 

«Основні засоби». Інвентаризація ТМЦ, основних засобів, дебіторської, кредиторської 

заборгованості за 2020 рік, проводилась на підприємстві згідно наказу №3009-1 від 

30.09.2020р. з 01.10.2020 по 15.12.2020р. Наслідки інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів, товаро-матеріальних цінностей – нестач або надлишків не 

виявлено. 

У Товаристві адекватно відображаються в обліку та звітності надходження, реалізація, 

ліквідація та інше вибуття основних засобів. Ремонт, модернізація та переоцінка 
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відображаються в обліку відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби». Об’єкти 

основних засобів та інших необоротних активів списувалися з обліку товариства в разі 

реалізації або в разі ліквідації (вибуття) активу.  

Метод амортизації основних засобів - прямолінійний - відповідає обраній обліковій 

політиці. Амортизація (знос) основних засобів та інших необоротних активів відноситься 

на витрати товариства.  

У податковому обліку основні засоби обліковуються та амортизуються  згідно положень 

Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та 

доповненнями. Фінансовий звіт, що додається, подає достовірно в усіх суттєвих аспектах, 

інформацію про основні засоби ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ».   

На товаристві встановлено наступні строки експлуатації основних засобів: 
 

рахунок Група ОЗ Кількість місяців експлуатації 

103  «будівлі та споруди» 3 180 

104 «машини та обладнання» 4 до 2013р. – 36 міс 

з 2014р. – 60 міс 

105 «транспортні засоби» 5 60  

106 « інструменти, прилади, 

інвентар (меблі)» 

6 60 

109 « інші основні засоби» 9 120  
 

Станом на 31.12.2020 р. на балансі ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» обліковуються 

нематеріальні активи, первісною вартістю 234 тис. грн. Амортизація нарахована в сумі 

117 тис. грн. Нарахування зносу НМА – прямолінійним методом, строк експлуатації 10 

років.  

 

Обмеження в користуванні майном: 

Станом на 31.12.2020 р. обмежень в користуванні майном немає.  

 

2.2. Запаси. 

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група, 

обліковими цінами є – первісна вартість запасів, товарів, незавершеного виробництва і 

готової продукції обліковуються згідно П(С)БО 9 «Запаси» та Положенню товариства 

«Про облікову політику». Методи, які використаються товариством по відображенню 

витрат відповідають вимогам законодавства України. 

Списання матеріалів і матеріальних цінностей провадиться на підставі актів на списання, 

калькуляцій, видаткових накладних, товаро - транспортних накладних та інших 

документів.  

Активи, що використовуються протягом не більш одного року, або нормального 

операційного циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та 

швидкозношуваними предметами та обліковуються на товаристві на рахунку 22 

«Малоцінні та швидкозношувані предмети». Відповідно до вимог пункту 23 П(С)БО 9 

«Запаси» від 20.10.1999 року в редакції наказу МФУ № 246 та  Наказу товариства «Про 

облікову політику», вартість цих малоцінних та швидкозношуваних предметів, що 

передані в експлуатацію, товариство виключає і складу активів ( списується з балансу на 

витрати) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку та цих предметів за 

місцями їх експлуатації у відповідних матеріально - відповідальних осіб протягом строку 

їх фактичного або нормативного використання. 

Визначені методи обліку придбання і вибуття запасів, незавершеного виробництва, 

готової продукції, товарів були незмінні протягом звітного періоду, витрати по запасам 

визначаються по методу FIFO.  

Аудитор підтверджує правильність класифікації та оцінки запасів у бухгалтерському 

обліку Товариства. Визначені методи оцінки вибуття запасів, згідно обраній обліковій 



 10 

політиці товариства, були незмінними протягом звітного періоду. Загальна сума запасів 

на звітну дату становить 169345 тис. грн., в т. ч.: 

 виробничі запаси                                         511 тис. грн. 

 товари                                                                                                    168834 тис. грн.             

Вартість запасів, відображена у фінансовій звітності товариства на 31 грудня 2020 року 

відповідає даним регістрів бухгалтерського обліку.  

 

2.3. Дебіторська заборгованість. 

Станом на 31.12.2020 р. первісна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» становить 135176 тис. грн.  

 

Дебіторська заборгованість за іншими розрахунками на дату балансу складається з: 

 

 інша поточна дебіторська заборгованість                                          13862 тис. грн. 

 

Оцінка поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 

визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт 

і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Поточна дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою 

реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу не 

обчислюється величина резерву сумнівних боргів. 

Оцінка іншої поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 

визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт 

і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Довгострокової дебіторської 

заборгованості в бухгалтерському обліку немає, згідно первинних документів.  

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається 

до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої 

реалізаційної вартості на дату балансу не обчислюється величина резерву сумнівних 

боргів.  

Дебіторською заборгованістю визнаються акти прийому – передачі(здачі) виконаних 

робіт підписаних та прийнятих замовниками, покупцеві передані ризики й вигоди, 

пов'язані з правом власності на об’єкти будівництва  та сума доходу(виручки) може бути 

достовірно визначено та виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на 

дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. 

Станом на 31.12.2020 р. на балансі ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» не обліковується 

дебіторська заборгованість, строк погашення якої більше 12 місяців. 

Станом на 31.12.2020 р. на балансі ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» сумнівна дебіторська 

заборгованість відсутня.  

Прострочена дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. в сумі 12 739 990,93грн. 

до складу сумнівної не віднесена.  

 

2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

На балансі товариства на звітну дату відображено  грошові кошти та їх еквіваленти у сумі 

1012 тис. грн., що достовірно відображає дані бухгалтерського обліку та первинних 

документів щодо залишків коштів на поточних рахунках ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ». 

Облік грошових коштів в національної валюті, відповідає вимогам діючого законодавства 

України, операції по розрахунковому рахунку та касовим операціям ведуться без 

порушень. 

В товаристві залишок грошових коштів складається з коштів, які можна використати для 

операцій протягом усього періоду діяльності, обмежень згідно документів не існує. 

 

Станом на 31.12.2020 р. на балансі ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» обліковуються витрати 

майбутніх періодів на суму 136 тис. грн. 
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Станом на 31.12.2020 р. на балансі ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» обліковуються інші 

оборотні активи на суму 33343 тис. грн. 

 

Аудитор підтверджує, що ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» повністю розкрило інформацію 

за видами активів відповідно до встановлених нормативів національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку. 

 

2.5. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ. 
Власний капітал ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» станом на 31.12.2020 р., обліковується в 

сумі 112315 тис. грн., та складається з наступного:  

 Статутний капітал                                                                100 тис. грн. 

 Нерозподілений прибуток                                                               112215 тис. грн. 

Статутний капітал підприємства станом на 31.12.2020 р. становить 100 000,00 (сто тисяч) 

гривень. Формування статутного капіталу було виконано з дотриманням вимог Закону 

України  «Про господарські товариства». 

За даними первинних облікових регістрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2020 р. 

внески здійснено у повному обсязі. Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на 

балансових рахунках 4 класу Плану рахунків, аналітичний облік відповідає 

синтетичному. Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного 

капіталу, його структури та призначення. 

В Статутному капіталі частка держави відсутня. 
 

Засновники (учасники) 

МАРЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: 

Україна, 50071, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ПРИШВІНА, 

будинок 5, квартира 64, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 14440,00 

КОЛЧАНОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, Країна громадянства: Україна, 

Місцезнаходження: Україна, 50025, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ 

КАЛУЗЬКА, будинок 6, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 19010,00 

МЕДВЕДЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ, Країна громадянства: Україна, 

Місцезнаходження: Україна, 50071, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ 

ДІДРО, будинок 40, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 14440,00 

СУВОРОВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: 

Україна, 50076, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ БАЛАКІНА, будинок 

4А, квартира 92, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 14440,00 

ТИМОФІЄВ СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: 

Україна, 08140, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Білогородка, ВУЛИЦЯ 

ЖОВТНЕВА, будинок 57 А, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 15180,00 

ЗУБКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: 

Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ М.ДРАГОМИРОВА, будинок 2, квартира 74, 

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 22490,00   

 

2.6. Вартість чистих активів. 
Розрахункова вартість чистих активів ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» станом на 

31.12.2020 р. становить 112 315 тис. грн. Вартість чистих активів ТОВ «НВФ 

ДНІПРОПРОЕКТ» більша від статутного капіталу. Товариство дотримується вимог 

законодавства України. 

 

2.7. Облік  зобов’язань. 

Станом на 31.12.2020 р. на балансі ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» обліковуються 

довгострокові зобов’язання, які складаються з: 

 Довгострокові забезпечення                                                            1104 тис. грн.  
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Станом на 31.12.2020 р. на балансі ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» обліковуються поточні 

зобов’язання, які складаються з: 

 Короткострокові кредити банків                                                           36501 тис. грн. 

 Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)         204817 тис. грн. 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

 З бюджетом                                                                                               2834 тис. грн. 

 З оплати праці                                                                                               27 тис. грн. 

 Інші поточні зобов’язання                                                                        1803 тис. грн.   

 

1) Кредитний договір №19-85КО0005 від 25.06.2019р. – овердрафт – 30 000 000,00грн., 

АТ «Укрексімбанк», термін дії 25.06.2019-24.06.2020 року, процентна ставка 18,3% 

річних, комісія за надання кредиту – 0,3%, комісія за управління кредитом – 0,4%. 

Погашено в строк, заборгованість відсутня. 

2) Кредитний договір №20-85КV0008 від 12.06.2019р. – кредитна лінія ліміт 8 700 000,00 

грн., 

АТ «Укрексімбанк», термін дії 12.06.2020-10.06.2021 року, процентна ставка 13,05% 

річних, комісія за надання кредиту – 0,3%, комісія за управління кредитом – 0,4%. 

Станом на 31.12.2020р. заборгованість у сумі 8 700 000,00грн. 

3) Кредитний договір №20-85КО0002 від 29.07.2020 року – овердрафт, ліміт 30 000 

000,00 грн., АТ «Укрексімбанк» термін дії 29.07.2020-27.07.2021 року, процентна ставка 

15,8%, річних, комісія за надання кредиту – 0,3%, комісія за управління кредитом – 0,4%; 

Станом на 31.12.2020 року заборгованість у сумі 27 801 249,40 грн. 

 

3. Станом на 31.12.2020г. майно підприємства не обтяжене під забезпечення по кредиту, 

забезпечення для інших осіб та підприємства. Обмеження в користуванні майном 

відсутні. 

 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  

Поточна кредиторська заборгованість з постачальниками обліковується на товаристві 

одночасно з отриманням виробничих запасів, товарів, отриманим роботам (послугам), які 

пов’язані з загальновиробничими, адміністративними, інших операційними, 

фінансовими, іншими витратами(в інші витрати включаються витрати, які виникають під 

час звичайної діяльності. 

Зобов'язання товариства за розрахунками з бюджетом визначаються згідно діючого 

законодавства.  

Зобов'язання товариства за розрахунками зі страхування  визначаються згідно діючого 

законодавства 

Поточні зобов'язання  за розрахунками з оплати праці обліковуються одночасно з 

витратами по собівартості виробництва продукції, загальновиробничими, 

адміністративними, іншими операційними,  іншими витратами. 

Для нарахування заробітної плати, відділ бухгалтерського обліку товариства 

використовував наступні документи: 

  штатний розклад. 

  накази про прийняття на роботу працівників. 

  договори цивільне – правового характеру і акти виконаних робіт до договорів.  

  табелі обліку робочого часу. 

 

Розшифровка фінансових інвестицій 

ТОВ «НВФ Дніпропроект» було одним із засновників Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Суперпайп" (ЄДРПОУ 39975200) згідно протоколу №2 від 02.06.2016р. 

Частка 50% в статутному фонді склала 15 000 000,00 грн., внесена в повному обсязі. 

Вихід із засновників ТОВ «Суперпайп» здійснено згідно протоколу №1 від  22.09.2020р., 

вартість частки, що належить до виплати ТОВ «НВФ Дніпропроект» 6 785 778,00 грн. 

Всі суми кредиторської заборгованості підтверджуються розрахунковими документами. 
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Облік зобов’язань проводиться згідно з П(С)БО № 11 «Зобов’язання». Аудитор 

підтверджує реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності товариства. 

 

На думку аудитора, дані фінансової звітності ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» по 

відображенню зобов’язань, відповідають даним реєстрів аналітичного і синтетичного 

обліку та первинним документам, наданих на розгляд аудиторам, склад, достовірність і 

повнота, їх оцінки в цілому та ступінь розкриття інформації за видами зобов’язань, 

відповідають законодавству України та Національним стандартам бухгалтерського обліку 

та облікової політики товариства. 

 

2.8. Дохід 

Відображення доходів у бухгалтерському обліку здійснюється на підставі первинних 

документів – актів прийому – передачі виконаних послуг (робіт), видаткових і товаро - 

транспортних накладних, прибутковий касових ордерів та виписок банку, які передбачені 

статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність в Україні» 

від 16.07.1999 року за  № 996-XIV. 

За результатами вибіркової аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображені 

в оборотно–сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно доходів ТОВ «НВФ 

ДНІПРОПРОЕКТ» за 2020 рік, відповідають первинним документам. 

Бухгалтерський облік доходів здійснюється на товаристві в залежності від нарахованих 

доходів на окремих субрахунках бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків 

бухгалтерського обліку та Інструкції №291. 

Визнання товариством доходу (виручки) від реалізації визнається під час збільшення 

активу у вигляду дебіторської заборгованості або зменшення зобов'язання, що зумовлює 

зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно 

визначена.  

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку товариством за групами згідно 

діючого законодавства України та облікової політики товариства. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається на товаристві 

в разі наявності всіх наведених нижче умов:  

• покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію 

(товар, інший актив);  

• товариство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією 

(товарами, іншими активами);  

• сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;  

• є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод 

товариства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.  

Інші доходи, інші операційні доходи – це доходи, який виникає в результаті діяльності та 

мають інші ознаки ніж дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів)  

та інших послуг і робіт, фінансовій дохід. 

До складу інших доходів віднесено: 

 Повернення судового збору 

 Позитивне значення курсових різниць 

 Суми безнадійної кредиторської заборгованості 
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 Суми штрафів (неустойки, пені) 

 

У статті «Чистий дохід вiд реалiзацiї продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про 

фінансові результати за  2020 рік  відображено загальний дохід вiд реалiзацiї у сумі 

1606369 тис. грн.   

Аудитором підтверджується правильність визначення: 

 чистого доходу вiд реалiзацiї за 2020 рік                                        1606369 тис. грн.   

 Інші операційні доходи                                                                             604 тис. грн. 

 Інші фінансові доходи                                                                                   5 тис. грн. 

 Інші доходи                                                                                              6786 тис. грн. 

 

Визначення доходів в повної мірі відповідає вимогам Положенню (стандарту) 

бухгалтерського облiку № 15 «Доходи». 

 

2.9. Витрати 

Відображення витрат ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» за 2020 рік здійснювалось на 

відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та 

Інструкції № 291. 

Відображення витрат у бухгалтерському обліку товариства здійснюється на підставі 

первинних документів - актів прийому – передачі виконаних послуг (робіт), видаткових і 

товаро - транспортних накладних, виписок банку, авансових звітів та інших первинних 

документів. Регістрами бухгалтерського обліку витрат є відомості обліку по окремих 

субрахунках витрат. 

За результатами вибіркової аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, які 

відображені в оборотно–сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно витрат 

товариства, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку товариством одночасно зі 

зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, що призводить до зменшення власного 

капіталу товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.  

Також, витрати визнаються товариством витратами певного періоду одночасно з 

визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.  

 На товаристві обліковуються такі витрати: 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з собівартості продукції 

(робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду. 

До собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:  

 ціна придбання без ПДВ, «імпортного» ПДВ; 

 суми ввізного мита, митного збору (для імпортних товарів); 

 транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ); 

 витрати на послуги з оплати митних брокерів; 

 усі види мита з ч. 2 ст. 271 Митного кодексу.  

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані 

на обслуговування та управління товариством:  

 загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення 

річних зборів, представницькі витрати тощо);  

 витрати на службові відрядження і утримання апарату управління товариством та 

іншого загальногосподарського персоналу;  

 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 

загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, 

амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, 

охорона);  

 винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);  

 витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);  

 амортизація активів загальногосподарського використання;  

 витрати на врегулювання спорів у судових органах;  
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 податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім 

податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої 

собівартості продукції, робіт, послуг);  

 плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;  

 інші витрати загальногосподарського призначення.  

До інших операційних витрат включаються:  

 Лікарняні за рахунок підприємства  

 ЄСВ на лікарняні 

 Витрати палива (норматив не затвержд. Міністерством Транспорту)  

 Єдиноразова неоподаткована матеріальна допомога 

 Витрати від списання дебіторської заборгованості, ( з одночасним створенням 

резерву сумнівних боргів) 

 Коригування округлений (0,01 коп.) 

 Собівартість проданих ОЗ, МНМА 

 Від’ємне значення курсових різниць 

 Подарунки до свята  

 Списання  непроведеного НК по НДС 

 Хибний виклик сигналізації  

 Штрафи, пені нараховані  

 

До складу витрат на збут включаються витрати обігу, за винятком адміністративних, 

інших операційних і фінансових витрат. 

 

Витрати обліковуються відповідно П(С)БО №16 «Витрати». Склад витрат та порядок їх 

розподілу здійснюється згідно з обліковою політикою товариства та відповідає  

стандартам (положенням) бухгалтерського обліку України 

 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)           1488925 тис. грн. 

 Адміністративні витрати                 26038 тис. грн. 

 Витрати на збут                                                                                         35351 тис. грн.  

 Інші операційні витрати                              7910 тис. грн. 

 Фінансові витрати                                                                                     3784 тис. грн. 

 Інші витрати                                                                                               15000 тис. грн. 

Витрати з податку на прибуток, що визнані витратами згідно з МСБО 12 «Податок на 

прибуток» в звітному періоді  відображені в сумі 6616 тис. грн.  

 

У статті «Чистий фінансовий результат» Звіту про фінансові результати за 2020 рік ТОВ 

«НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» відображено чистий прибуток у сумі 30140 тис. грн.  

 

Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2020 рік в усіх суттєвих аспектах 

повністю і достовірно відображає величину і структуру доходів і витрат ТОВ «НВФ 

ДНІПРОПРОЕКТ», а також розкриває інформацію про них. 

 

Фінансові результати за 2020 рік реально відображені в фінансовій звітності товариства, 

обсяг нерозподіленого прибутку розкритого у фінансової звітності в повної інформації. 

Керівництвом забезпечено незмінність визначених методів обліку доходів та витрат 

протягом звітного періоду. 

 

2.10. Рух грошових коштів 

Відображений у Звіті про рух грошових коштів  за 2020 рік  обіг грошових коштів 

внаслідок операційної, інвестиційної та  фінансової діяльності в повній мірі відповідає 

вимогам НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом 

Мінфіну від 07.02.2014 р. № 73 «Про затвердження Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1» та первинним обліковим регістрам. Сума 
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грошових коштів ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» станом на 31 грудня 2020 року 

становить 1012 тис. грн. 

 

2.11. Власний капітал  

Звіт про власний капітал за 2020 рік, складений відповідно до НПСБО 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності», затвердженого Наказом Мінфіну від 07.02.2014 р. № 73 «Про 

затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1» 

достовірно відображає дані бухгалтерського обліку.  

Примітки до річної звітності за 2020 рік в повної мірі розкривають  додаткову 

інформацію про дані бухгалтерського обліку Товариства.  

 

Аудитор підтверджує відповідність даних фінансової звітності ТОВ «НВФ 

ДНІПРОПРОЕКТ» даним бухгалтерського обліку та відповідність даних окремих форм 

звітності один одному. 

 

Критерії і нормативи платоспроможності, ліквідності, прибутковості 
Назва показника Нормативне 

значення 

Розрахунок  Показник на 

Товаристві 

за 2020 рік 

Показник на 

Товаристві за 

2019 рік 

Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

(Коефіцієнт 

покриття) 

1,5 - 2,5, але не 

менше 1 

КЗЛ = Оборотні 

активи/ Поточні 

зобов’язання. 

Рядок 1195 активу 

балансу / рядок 1695 

пасиву балансу 

 

1.43 

 

1.18 

Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 

(Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності) 

Рекомендовані 

значення: 

>  0,6  

КПЛ = (Оборотні 

активи – 

запаси)/поточні 

зобов’язання. 

 

Сума рядків (1120 

+1125 

+1135+1130+1140+1145

+1155+1160+1165+1190

) активу балансу / рядок 

1695 пасиву балансу 

 

 

 

 

0.75 

 

 

 

0.71 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

Рекомендовані 

значення: 

>  0,2-0,3  

К.А. = Грошові 

активи/Поточні 

зобов’язання. 

Сума рядків 

(1160+1165) активу 

балансу / рядок 1695 

пасиву балансу 

 

 

 

0.0 

 

 

0.05 

 

Коефіцієнт 

рентабельності 

активів(економічн

а рентабельність) 

 КРА = Прибуток від 

звичайної діяльності до 

оподаткування / 

Валюта балансу  

 

0.1 

 

0.1 

Коефіцієнт 

рентабельності 

власного капіталу 

(фінансова 

рентабельність) 

 КРВК = Чистий 

прибуток/ Власний 

капітал 

 

0.27 

 

0.37 
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Коефіцієнт загальної ліквідності Характеризує здатність підприємства забезпечити свої 

короткострокові зобов’язання з найбільше легко реалізованої частини активів – 

оборотних коштів. Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку ліквідності активів. 

Оскільки поточні зобов’язання підприємства погашаються в основному за рахунок 

поточних активів, для забезпечення нормального рівня ліквідності необхідно, щоб 

вартість поточних активів перевищувала суму поточних зобов’язань (ця вимога також 

випливає з “модифікованого золотого фінансового правила”). Нормальним значенням 

даного коефіцієнта вважається 1,5-2,5, але не менше 1. 

Коефіцієнт на Товаристві в межах нормативного значення – підприємство здатне 

забезпечити свої короткострокові зобов’язання за рахунок поточних активів. 

Коефіцієнт поточної ліквідності — показує, яку частину поточних зобов’язань 

підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – 

грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської 

заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо 

погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з 

дебіторами. 

Коефіцієнт на Товаристві в межах нормативного значення - підприємство здатне 

забезпечити свої поточні зобов’язання повністю за рахунок поточних активів.  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Дозволяє визначити частку короткострокових 

зобов’язань, що підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати 

дебіторської заборгованості й реалізації інших активів. 

Коефіцієнт на Товаристві нижче нормативного значення – підприємство не здатне 

забезпечити свої короткострокові зобов’язання грошовими коштами. 

Коефіцієнт рентабельності активів (економічна рентабельність) характеризує – рівень 

прибутку, що створюється всіма активами підприємства, які перебувають у його 

використанні згідно з балансом. 

Коефіцієнт в 2020 році стабільний в порівнянні з 2019 роком. 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (фінансова рентабельність) характеризує 

рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство, тому 

найбільший інтерес представляє для наявних і потенційних власників й акціонерів й є 

одним з основних показників інвестиційної привабливості підприємства, тому що його 

рівень показує верхню межу дивідендних виплат. 

Коефіцієнт в 2020 році знизився в порівнянні з 2019 роком.. 
 

4.  Дотримання вимог чинного законодавства України 

ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо 

майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях та в узагальненому 

грошовому виразі, шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх 

відображення. 

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису 

згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах – ордерах та 

аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік повністю автоматизований. 

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність за 2020 рік складена на підставі 

облікових регістрів, дані які відображені в первинних документах відповідають даним 

аналітичного та синтетичного обліку, даним журналів-ордерів та інших  облікових 

регістрів. Стан наявних первинних документів, аналітичних відомостей, журналів-ордерів 

та інших  облікових регістрів обліку задовільний. 

Відповідно до вимог діючого законодавства наказом керівника прийнята та затверджена 

облікова політика діюча  на товаристві. Протягом звітного періоду облікова політика не 

змінювалася.  

Перевірку проведено шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття 

інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає й оцінювання 

застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, 
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здійснених управлінським персоналом, а також оцінку поданої фінансової звітності в 

цілому. 

Протягом періоду, що перевірявся, на підставі проведених аудитором тестів, можна 

зазначити, що бухгалтерський облік ведеться в ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» відповідно 

до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.99 р., № 996-XIV, аудитор підтверджує правильність ведення бухгалтерського 

обліку, класифікації та оцінки всіх видів активів ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ», повноту 

та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам Національних положень 

(стандартів) з бухгалтерського обліку та Наказу товариства «Про облікову політику  

товариства». 

 

Виплата дивідендів 

В 2020 р. нараховувались та виплачувались дивіденди за 2017 рік у сумі 3881513 грн. 

Протоколи Загальних Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „НВФ 

ДНІПРОПРОЕКТ”: 

№ протоколу Дата протоколу Сума дивідендів, грн.  

02/10 «30» Жовтня 2020 року 671 513,00 

01/12 «02» Грудня 2020 року 1 070 000,00 

02/12 «04» Грудня 2020 року 1 070 000,00 

03/12 «29» Грудня 2020 року 1 070 000,00 

 

 В 2020 р. нараховувались та виплачувались дивіденди за 2018 рік у сумі 13 235 997 грн. 

Протоколи Загальних Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „НВФ 

ДНІПРОПРОЕКТ”: 

№ протоколу Дата протоколу Сума дивідендів, грн.  

01/01 «03» Січня 2020 року 1 070 000,00 

02/01 «27» Січня 2020 року 1 070 000,00 

01/02 «13» Лютого 2020 року 1 070 000,00 

02/02 «24» Лютого 2020 року 1 070 000,00 

01/03 «16» Березня 2020 року 1 070 000,00 

01/04 «07» Квітня 2020 року 1 070 000,00 

01/05 «22» Травня 2020 року 1 070 000,00 

01/07 «15» Липня 2020 року 1 070 000,00 

01/08 «07» Серпня 2020 року 1 070 000,00 

01/09 07» Вересня 2020 року 1 070 000,00 

02/09 «29» Вересня 2020 року 1 070 000,00 

01/10 «29» Жовтня 2020 року 1 465 997,00 

 
Інформація щодо позовних заяв, поданих ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» за якими відкрите 

провадження 
Дата 

подачі 

позову 

Найменування 

суду, до якого 

подано позов 

Сторона, що подала (до 

якої подано) позов 

Предмет 

позовних 

вимог 

Ціна позову Дата 

відкриття 

провадження 

за позовом 

Ухвали, що були 

прийняти судом за 

позовом 

Стан розгляду 

25.05.2020 Господарський 

суд м. Києва 

ТОВ "ЦЕНТР 

КОМЕРЦІЙНИХ 

ПЛОЩ" 

Розрахунки за 

продукцію, 

товари, 
послуги 

10 920 009,11 - 03.06.2020 Залишено 

без розгляду 

Є додаткова 

угода про сплату 

боргу і штрафу, 
сплачено 06-

07.2020 

14.05.2020 Господарський 
суд Одеської 

області 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"БУСОЛЬ" 

Розрахунки за 
продукцію, 

товари, 

послуги 

106 732,68 01.09.2020 24.06.2020 Стягнути 
борг і судовий збір 

Сплачено  
09-10.2020 

04.2020 Господарський 
суд м. Києва 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СКАЙБІЛД" 

Розрахунки за 
продукцію, 

товари, 

послуги 

351 185,47 - 07.07.2020 Прийнята 
ухвала про 

затвердження 

мирової угоди 

Сплачено 
04.11.2020 
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Інформація щодо операцій із пов'язаними особами 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

а) підприємства. які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з 

Товариством; 

б) асоційовані компанії; 

в) спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

г) члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

е) близькі родичі особи, зазначеної  в а) або г) 

ж) компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив,  або мають 

суттєвий відсоток голосів у Товаристві; 

з) програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь 

якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 

1) Витрат, визнаних протягом періоду щодо безнадійних або сумнівних боргів 

пов'язаних сторін у звітному році не було. 

2)         Компенсацій провідному управлінському персоналу у звітному році не було 

 
Найменування 

підприємства 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

 

 Характер операцій 

ТОВ «ТІМ-МЕТИЗ» 37065550 31% - Колчанов 

Роман 

Михайлович 

(2934410954) 

 

Як з покупцем: 

Дт з-ть на 01.01.20  - 7762270,83грн. 

обсяг постачання за 2020р. 

113709,92грн,  

Дт з-ть на 31.12.20 – 7773499,05грн. 

 

Як з постачальником: 

Кт з-ть на 01.01.20 – 469459,67грн. 

Отримано продукції за 2020р. – 

10255835,84грн. 

Кт з-ть на 31.12.20 – 382925,11грн. 

 

Фінансова допомога: 

Дт з-ть на 01.01.20 та на 31.12.20 – 

5490000,00грн. 

 

Інша зоборгованість: 

Дт з-ть на 01.01.20 та 31.12.20р. за 

договором переуступки долга  - 

5900000,00грн. 

ТОВ «ХАРІЗМ» 39942275 60% - Колчанов 

Роман 

Михайлович 

(2934410954) 

Не співпрацюємо 

ТОВ «НВФ СИСТЕМА 

ГРУП» 

 

24424978 17% - Суворов 

Юрій Борисович 

(2489608058) 

16.5% - Марчук 

Юрій Іванович 

(2448511894) 

16,5% - 

Медведенко Ігор 

Анатолійович 

(2467506550) 

 

Як з покупцем: 

На 01.01.20 -Дт та Кт з-ть відсутня 

обсяг постачання за 2020р. 

554799,01грн,  

Дт з-ть на 31.12.20 – 29999,01грн. 

 

Як з постачальником: 

Кт з-ть на 01.01.20 – 100000,00грн. 

Надано послуг за 2020р. – 

27100,64грн. 

Кт з-ть на 31.12.20 – 72889,36грн. 

ТОВ «ВАЛВИС» 32693704 33% - Суворов 

Юрій Борисович 

(2489608058) 

33% - Медведенко 

Ігор Анатолійович 

(2467506550) 

Як з покупцем: 

Дт з-ть на 01.01.20 – 24507,10грн. 

Дт з-ть на 31.12.20 – 0,00грн. 

Не співпрацювали 

 

Як з постачальником: 








































