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економічного розвитку і торгівлі України , фінансовий звіт якого перевіряється і може бути
використаний для обов”язкового оприлюднення інформації про діяльність державних і
комунальних унітарних підприємств та їх фінансової звітності. .

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА)
Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту
рішенням Аудиторської палати України № 344 від 04.05.2017 року.
Складання аудиторського висновку
щодо повного комплекту фінансової звітності
регламентується МСА №700 «Формулювання думки та складання звіту щодо фінансової
звітності», МСА №701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті
незалежного аудитора», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА
№706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».
Відмова ВІД ВИСЛОВЛЄННЯ думки.
Нас було залучено провести аудит фінансової звітності
ДП« ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», що складається з звіту про фінансовий стан на
31 грудня 2017 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух
грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, а також приміток до фінансової
звітності станом на 31 грудня 2017 р..
Ми не висловлюємо думки щодо фінансової звітності
ДП«ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», що додається
через значущість питання,
описаного в розділі «Основа для відмови від висловлення думки» нашого звіту, ми не змогли
отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для використання їх як основи для
думки аудитора щодо цієї фінансової звітності.
Основа ДЛЯ ВІДМОВИ від висловлення думки
Аудитор не зміг отримати прийняті аудиторські докази в достатньому обсязі щодо кількох
елементів фінансової звітності, тобто аудитор не зміг також отримати аудиторські докази щодо
необоротних активів, запасів. Ймовірний вплив неможливості отримати прийнятні аудиторські
докази в достатньому обсязі вважається одночасно суттєвим і всеохоплюючим для фінансової
звітності.
Ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією активів.
У нас не було можливості впевнитися у наявності активів та зобов’язань в наслідок того, що
ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» втратило контроль над більшості своїх активів
Внаслідок факту збройного захоплення виробничих та інших активів підприємства,
документації, серверів, та іншого майна ДП« ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

02.07.2014 р. невідомими силовими підрозділами терористичної організації так званої « ЛНР »
на території розташування виробничих об’єктів у м. Луганськ вул.Тімірязєва,50 Луганської
обл., після чого діяльність підприємства була повністю паралізована у містах Луганськ,
Стаханов, Красний Луч, безпека та життя робітників підпали під загрозу. Виробничі
потужності ДП« ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» до сьогодні знаходяться в зоні
активних бойових дій, та на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження. Державне підприємство факт втрати зафіксувала в Органах внутрішніх справ
України.
При складанні річної фінансової звітності ДП«ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
скористалося доповненнями, викладеними у Постанові Кабінету Міністрів України від
29.12.2014
№718 “Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності», що стосуються
підприємств, які розміщені на тимчасово окупованій території та/або на території проведення
антитерористичної операції або структурні підрозділи (відокремлене майно) яких перебувають на
такій території. Згідно Постанови інформація про активи, до яких не можливо забезпечити
безпечний та безперешкодний доступ, та зобов’язання і власний капітал, які не можуть бути
документально підтверджені у зв’язку з відсутністю доступу до відповідних первинних
документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображаються за даними бухгалтерського
обліку.
ДП«ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» виконало процедури з метою забезпечення повноти
та достовірності відображення даних у фінансовій звітності, керуючись Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, П(С)БУ 28
«Зменшення корисності активів», листом Міністерства фінансів №31-11410-08-10/15462 від
19.06.2014 р., листом ДФС України №157/6/99-99-19-02-15 від 06.01.2016 р. про настання
обставин непереборної сили для ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», даних
фінансової звітності товариства на підставі податкових та інших збережених наявних
документів, а також розрахунковим шляхом; виконуючи процедури зменшення корисності
активів у частині втрати законної адміністрації ДП«ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
контролю над ним виявила результати значної втрати ( 75,35 %) контролю над активами
загальною сумою у розмірі 15309 тис.грн. :
Основні засоби : понад 4323 одиниць основних засобів загальною залишковою вартістю
13902,0 тис. грн., у т.ч. обладнання та повірочне устаткування – залишкова вартість 3487,0 тис.
грн.; будинки та споруди загальною площею 4041,8 кв.м – залишкова вартість 7591,0 тис. грн.,
транспортні засоби – залишкова вартість 582.) тис.грн., які знаходяться на неконтрольованій
Україною території (м. Луганськ, м. Стаханов, м.Красний Луч).
Виробничі запаси: виробничі запаси які знаходяться на неконтрольованій Україною
території (м. Луганськ, м. Стаханов, м.Красний Луч). загальною вартістью 578,0 тис.грн.
Інші необоротні активи: ліквідація АТ «Златобанк», АТ «Банк «Фінаси та Кредит» в
наявності заява на виконання вимог кредитора, щодо залишків коштів на поточному рахунку у
сумі 829,0 тис. грн.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено
найвищими
повноваженнями, щодо фінансової звітності
Управлінський
персонал
ДП
«ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
несе
відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до
П(С)БУ та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім
випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
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