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Основні результати науково-технічної діяльності
У 2013 році Державному підприємству “Український науково-дослідний
інститут радіо і телебачення”, створеному відповідно до наказу Міністра
зв’язку України, виповнилося 20 років зі дня свого заснування. За цей час
інститут досяг певних успіхів у своїй науковій та виробничій діяльності.
За вагомі наукові досягнення у впровадженні новітніх радіотехнологій та
високий науковий рейтинг ДП “УНДІРТ” внесено до Державного реєстру
наукових установ, яким надається підтримка держави.
Постановою Кабінету Міністрів України ДП “УНДІРТ” внесено до
Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави.
Науково-технічна діяльність ДП “УНДІРТ”, як системного інституту
Адміністрації зв’язку у відповідності до статутних наукових напрямків постійно
спрямовується на розвиток теорії та практики радіотехнічних систем, систем
радіомовлення і телебачення, систем рухомого радіозв'язку, систем
супутникового і космічного зв'язку, наукове розв’язання проблем розвитку
новітніх радіотехнологій та аудіовізуальних і мультимедійних систем, у тому
числі розв’язання економічних проблем, які мають високий пріоритет та
практичне значення у галузі телекомунікацій. Результати наукової діяльності
інституту сприяють прискоренню впровадження нових технологій зв’язку та
захищають інтереси України на міжнародному рівні. За науковими напрямками
інституту фахівці ДП “УНДІРТ” беруть участь у роботі усіх Дослідних комісій
Сектору Радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ-Р) та їхніх
робочих і цільових груп, готують проекти пропозицій для Адміністрації зв'язку
та радіочастот України щодо питань міжнародного співробітництва, проекти
позиції України на всесвітніх радіоконференціях, проекти щодо вдосконалення
світової нормативної бази в ISO/IEC. Крім того, фахівці інституту беруть участь
у роботі Дослідних комісій ДК 9 та ДК 16 Сектору стандартизації
Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ-Т) у відповідності до наказу
Держзв’язку, яким ДП “УНДІРТ” призначено відповідальним за роботу у цих
ДК.
Тільки у 2013 році підготовлено та направлено до МСЕ-Р - 14 вкладів
від України.
На базі інституту створено два технічні комітети стандартизації: ТК 123
“Аудіовізуальні системи і служби” і ТК 155 “Радіотехнології”. У рамках
технічних комітетів стандартизації у 2013 році було розроблено 3 національні
стандарти України.
Для здійснення сертифікаційних випробувань телекомунікаційного
обладнання в ДП “УНДІРТ“ акредитовані випробувальний центр та орган по
сертифікації.
Відповідно до наказу Мінекономрозвитку України ДП “УНДІРТ”
призначено як орган з оцінки відповідності вимогам технічного регламенту
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радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання,
технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання та технічного
регламенту низьковольтного електричного обладнання.
Слід відзначити високий пріоритет робіт, які виконані за договорами з
Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України, а саме: “Розробка пропозицій щодо попереднього проекту позиції
України по пунктах порядку денного ВКР-15 з урахуванням відповідних
документів МСЕ-Р, СЕРТ, РСЗ та інших міжнародних організацій” та
“Проведення досліджень, спрямованих на забезпечення застосування
Технічного регламенту щодо радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого
(термінального) обладнання”.
В рамках винахідницької діяльності співробітники ДП “УНДІРТ”
отримали 2 патенти на корисну модель та 2 свідоцтва про реєстрацію
авторського права на твір.
Потягом 2013 року фахівці ДП “УНДІРТ” надали обґрунтовані
відповіді на 91 запит Державних органів влади та державних установ.
Відповідно до результатів загальнодержавного статистичного ранжування
суб’єктів господарювання за сукупністю показників фінансово-господарської
діяльності рейтингу серед підприємств України за 2012-2013 рр. ДП
“УНДІРТ” увійшло до реєстру ТОП-100 Державних підприємств-лідерів
України 2013 року.
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Основні показники фінансово-господарської діяльності
Основні фінансові показники
тис. грн.

2011

2012

2013

Чистий дохід від реалізації послуг

6 374

7 007

7 492

Собівартість реалізованих послуг

5 666

6 063

6 470

708

944

1 022

Валовий прибуток

Чистий прибуток
29
28
За обліковими даними відповідно до положень
бухгалтерського обліку (П(С)БО) та фінансової звітності.

29
(стандартів)

Загальні доходи
тис. грн.

2011

2012

2013

Чистий дохід від реалізації послуг

6 374

7 007

7 492

Інші операційні доходи

1 789

66

157

5

4

4

Інші доходи

Разом:
8 168
7 077
7 653
За обліковими даними відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (П(С)БО) та фінансової звітності.

Доходи від реалізації робіт/послуг
тис. грн. з податками

2011

2012

2013

0,0

609,3

324,8

656,4

310,4

205,4

6 948,6

7 284,6

8 380,5

Сертифікація електропобутової техніки

44,2

82,5

15,0

Інформаційні послуги

0,0

0,0

0,2

7 649,2

8 266,8

8 925,8

Виконання НДР (бюджет)
Виконання НДДКР (госпрозрахунок)
Сертифікація обладнання зв’язку

Разом:
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Загальні витрати
тис. грн.

2011

2012

2013

Собівартість реалізованих послуг

5 666

6 063

6 470

Адміністративні витрати

609

923

1 038

Інші операційні витрати

1 854

63

116

Разом:
8 129
7 049
7 624
За обліковими даними відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (П(С)БО) та фінансової звітності.

Витрати
тис. грн.

2011

2012

2013

Матеріальні затрати

196

278

258

Витрати на оплату праці

3 377

4 438

4 722

Відрахування на соціальні заходи

1 255

1 596

1 665

Амортизація

29

34

38

Інші операційні витрати

948

827

872

Разом:
5 805
7 173
7 555
За обліковими даними відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (П(С)БО) та фінансової звітності.
Чистий дохід від реалізації послуг
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За результатами роботи в 2013 році чистий дохід від реалізації послуг
становив 7 492 тис. грн., що на 6,9 % більше, ніж у 2012 році.
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Валовий прибуток
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За результатами роботи в 2013 році валовий прибуток становив 1 022 тис.
грн., що на 8,3 % більше, ніж у 2012 році.
Чистий прибуток
29,5
тис. грн.

29
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28
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2011 рік
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2013 рік

За результатами роботи в 2013 році чистий прибуток становив 29 тис.
грн., що на 3,6 % більше, ніж у 2012 році.
Капітальні інвестиції
100

тис. грн.

80
60
40
20
0
2011 рік

2012 рік

2013 рік

Капітальні інвестиції в основні засоби у 2013 році здійснені за рахунок
власних коштів підприємства. Джерело капітальних інвестицій - амортизаційні
відрахування. Протягом 2013 р. придбано необхідне вимірювальне обладнання
для проведення сертифікаційних випробувань.
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Структура доходів

Загальні доходи

Інші доходи

Інші операційні доходи

Чистий дохід від реалізації послуг
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Збільшення загальних доходів у 2013 р. у порівнянні з попереднім
відповідним періодом відбулося переважно за рахунок статті чистого доходу від
реалізації робіт/послуг, який складає в них найбільшу питому вагу, а саме
97,9%. Інші операційні доходи складаються з доходу від продажу іноземної
валюти, доходу від операційної курсової різниці, доходу від реалізації
виробничих запасів (металобрухту) та з суми компенсації витрат на соцзахист
працівника
підприємства,
постраждалого
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, на додаткову відпустку за 2013 рік. Інші доходи підприємства
складає дохід за рахунок нарахованої амортизації безоплатно отриманих активів
та основних засобів, які були придбані за рахунок фонду розвитку виробництва
у попередніх періодах.
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Дохід від реалізації робіт/послуг
- інформаційні послуги
- сертифікація електропобутової техніки
- сертифікація обладнання зв'язку
- виконання НДДКР (госпрозрахунок)
- виконання НДР (бюджет)
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У 2013 році зменшилися доходи від виконання бюджетних договорів
майже удвічі у порівнянні з 2012 роком. Збільшилися доходи від сертифікації
обладнання зв'язку на 15,0%, в свою чергу зменшилися доходи від сертифікації
електропобутової техніки на 81,8%. В 2013 році отримані доходи за
інформаційні послуги у сумі 0,2 тис. грн.

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету
12
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тис. грн.
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У 2013 році сплачено до Державного бюджету частини чистого прибутку
на 140,0% більше, ніж у 2012 році.
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Структура витрат
Загальні витрати
Інші операційні витрати
Адміністративні витрати
Собівартість реалізованих послуг
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Збільшення загальних витрат відбулося за рахунок збільшення
собівартості реалізованих робіт/послуг, який складає в них найбільшу питому
вагу, а саме 84,9%. Збільшення показника пов’язано зі збільшенням об’єму
реалізованих послуг у 2013 році. Інші операційні витрати складаються з витрат
від операційної курсової різниці, витрат на персонал, а саме наукових пенсій та
лікарняних листів підприємства, а також собівартості реалізованих виробничих
запасів (металобрухту), зменшений згідно п. 199.4 ПКУ на підставі річного
перерахунку частини використаного ПДВ, виходячи з фактичних об'ємів
здійснених протягом 2013 року оподатковуваних та неоподатковуваних
податком операцій. Збільшення адміністративних витрат у порівнянні з
попереднім роком обумовлено переважно збільшенням витрат на оплату праці з
відповідними відрахуваннями на соцзаходи переважно за рахунок росту
мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства.
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Кількість штатних працівників
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Структура персоналу за категоріями

Допоміжний персонал

Дослідники

Працівники адмінапарату
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Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
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Заборгованості із виплати заробітної плати підприємство не має.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2013 році збільшилася
на 27,9% у порівнянні з 2012 роком.
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Річна фінансова звітність за 2013 рік

12

Нематеріальні активи відображені за первісною вартістю за вирахуванням
накопиченого зносу. Нематерiальнi активи амортизуються з використанням
прямолiнiйного методу протягом очiкуваного термiну корисного використання
активiв.
Основнi засоби вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням
накопиченого зносу. Збільшення первісної вартості основних протягом 2013 року
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відбулося за рахунок здійснених капітальних інвестицій. Основні засоби
амортизуються з використанням прямолiнiйного методу протягом очiкуваного
термiну корисного використання активiв. Витрати на ремонт та обслуговування, а
також для пiдтримання об'єкта в робочому станi, включаються в звiт про фiнансовi
результати за перiод, до якого вони вiдносяться.
До складу малоцінних необоротних матеріальних активів входять об'єкти
вартістю не більше 2500 гривень i терміном корисного використання більше 1
року.
Зменшення незавершеного виробництва за звітний період пов'язано із
закриттям у 2013 році витрат, понесених при виконанні договорів у попередні
звітні періоди, згідно актів виконаних робіт/послуг.
Дебіторська заборгованість:
- збільшення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи,
послуги пов'язано наявністю поточної дебіторської заборгованості з боку
Адміністрації Держспецзв'язку за виконані роботи за договором від 25.04.2013 №
24.
- збільшення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
пов'язано зі сплатою до бюджету частини чистого прибутку та авансу з нарахованої
частини чистого прибутку протягом 2013 р.
Гроші та їх еквіваленти включають до себе готівку та гроші на поточних
рахунках в банківської установі.
Збільшення суми іншого додаткового капіталу відбулося за рахунок
спрямування частини чистого прибутку на поповнення фонду розвитку
виробництва, а зменшення показника - нарахуванням амортизації за 2013 рік по
безоплатно отриманим у минулих періодах основним засобам і засобам,
придбаним за рахунок фонду розвитку виробництва.
Збільшення нерозподіленого прибутку сталося за рахунок приросту чистого
прибутку, а зменшення показника обумовлено нарахуванням та сплатою до
бюджету частини чистого прибутку державного підприємства, що вилучається до
бюджету, частини чистого прибутку, спрямованої на поповнення фонду розвитку
виробництва за 2013 р.,
а також нарахуванням матеріальної винагороди
керівникові за підсумками роботи за 2012 рік.
Підприємство створює резерви на виплати працiвникам за вiдпустки,
виплати працівникам премій за результатами діяльність. Резерви відображені як
довгострокові забезпечення.
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами включає в
себе суми одержаних авансів на виконання договорів від вітчизняних та іноземних
покупців та замовників.

14

15

Визнання доходу.
Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня
завершеності операції з надання послуг на дату балансу. При проведенні річної
інвентаризації оцінка ступеня незавершеності операції з надання робіт була
проведена
методом визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає
Підприємство у зв'язку із виконанням науково-дослідних робіт, у загальній
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очікуваній сумі таких витрат.
Доходи підприємства складає дохід від реалізації робіт/послуг, інші
операційні доходи та інші доходи.
У 2013 році дохід від реалізації робіт/послуг був визнаний від виконання
НДР (бюджет), виконання НДДКР (госпрозрахунок), від надання послуг з
сертифікації обладнання зв'язку та електропобутової техніки, а також від
надання інформаційних послуг.
Інші операційні доходи складають дохід від продажу іноземної валюти,
дохід
від операційної курсової різниці, дохід
від фінансування
(відшкодування) додаткової відпустки органами соцзахисту населення
постраждалому чорнобильцю-працівнику підприємства та дохід від реалізації
(списання) виробничих запасів.
Визнання витрат.
Витрати, понесені при виконанні договорів, визнаються витратами
певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони
здійснені. Такі витрати відображені у статті собівартість реалізованих
робіт/послуг
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду,
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були
здійснені. Такі витрати підприємства складаються з інших операційних витрат
та адміністративних витрат.
Інші операційні витрати сформовані з втрат від операційної курсової
різниці та інших операційних витрат, а саме: суми оплати наукових пенсій, суми
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок
підприємства та страхові нарахування на них, з собівартості реалізованих
(списаних) виробничих запасів та з суми зменшення інших операційних витрат
згідно п.199.4 ПКУ на підставі річного перерахунку частини використаного
ПДВ, виходячи з фактичних об'ємів здійснених протягом 2013 року
оподатковуваних та неоподатковуваних податком операцій.
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У рядку „Інші надходження” відображений дохід від купівлі-продажу
іноземної валюти за 2013 р.
У рядку „Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів”
відображені фактично сплачені у 2013 р. податок з доходів фізичних осіб,
земельний податок та частина чистого прибутку.
Рядок „Інші витрачання” складається з витрат на відрядження, послуг
банка та утриманих із заробітної плати працівників та сплачених профспілкових
внесків за 2013 р.
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Розмір Статутного капіталу підприємства сформовано у сумі 1 346 000
(один мільйон триста сорок шість тисяч) грн., зафіксовано і складається із
залишкової вартості основних засобів станом на 31.12.1999 р. Протягом року
змін статутного капіталу не було.

