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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо рiчноi фiнансовоi звiтностi
КОNfУНАЛЬНОГО ШДПРИ€МСТВА (ПIВДЕННО-ЗАХЦНI ТЕПЛОМЕРЕЖI>>
станом на 31 грудня 2018 року

Учасникам та управлiнському персоналу КОМУНАЛЬНОГО ПЦПРИ€МСТВА
dIIВДЕННО_ЗАХIДНI ТЕПЛОМЕРЕЖI>>

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

,Щумка iз з ас mер е uс е н нялt

'Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИ€МСТВА
(ПIВДЕННО-ЗАХIДНI ТЕПЛОМЕРЕЖI> код за единим державним реестром
пiдприемств та органiзацiй Украiни 36123019, мiсцезнаходження 29025, Хмельницька
обл., MicTo Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 1711 (надалi - Пiдприемство), що
ДОДаеТЬся, яка включае: Баланс (Звiт про фiнансовиЙ стан) станом на З1 грудня 2018 року
(Форма JЮ t);'Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 20l8 piK (Форма
N Z); Звiт про рух грошових коштiв за 2018 piK (Форма Jф 3); Звiт про власний капiтал за
2018 piK (Форма Ns 4); Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2018 piK (Форма ]ф 5).

На нашу думку. за винятком впливу питань, описаних в роздiлi <Основа для думки iз
застереженням) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть Комунального пiдприемства <Пiвденно
- Захiднi тепломережi> на 31 грулня 2018 року, що додаеться, складена в ycix суттсвих
аспектах. вiдповiдно до Нацiональних поло}кень (стандартiв) бухгалтерського облiку
(надалi П(С)БО).

Основа dля dулtкu iз засmерехсеннял,

Фiнансова звiтнiсть Пiдприемства пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Нацiонального
положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 кЗага.пьнi вимоги до фiнансовоi
звiтностi>, затвердженого нiжttзом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни J\b 73, вiд07.02.2013 р.,
Та складаеться з: ба;lансу (звiту про фiнансовиЙ стан), звiту про фiнансовi результати
(звiry про сукуfiний дохiд), звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал i
примiток до фiнансовоТ звiтностi. В зв'язку з тим, що форма Примiток, затверджена
н.к.lзом MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiни вiд 29.11.2000 р. Nч 302 (у редакцii наказу МФУ
вiд 28.10.2003 р. Nэ 602), не мiстить вимог до стислого викJIаду облiковрi полiтики та
iншоi пояснювЕlльноi iнформацii, тому така iнформацiя у складi фiнансовоТ звiтностi
складеноi у вiдповiдностi до Нацiон€tльних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
вiдсутня.

1



Станом на 31 грудня 20i8 р. Пiдприсмство мас лебiторську заборгованiсть за наданi
послуги по рахунку 361 <Розрахунки з вiтчизняними покупцями) на суму 27 817 тис.
грн. (причому 21 921 тис. грн. з них - за строками непогашення до 12 мiсяцiв), погашення
якоТ протягом 2018 р. проводилось, але одночасно виникапа нова заборгованiсть за наданi
послуги. Резерв сумнiвних боргiв створено в сушti 99,5 тис грн., з них З8,5 тис. грн.
використано. Вплив даного вiдхилення вiд вимог П(С)БО 10 <Щебiторська

заборгованiсть> на фiнансову звiтнiсть Пiдприсмствоlчt не було визначено.

Крелиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги по рахунку бЗ1 <Розрахунки з

постача,тьниками та пiдрядниками) станом на З1.1,2.20118 р. становить 109 364 тис. грн.
(протягом 2018 року вона збiльшилася порiвняно з дани]\,Iи на кiнець 2017 року бiльш нiж
на 36 млн. грн.). Основна частина кредиторськоi заборгованостi (101 546,1 тис" грн.) е

заборгованiсть за газ перед НАК кНафтогаз Украiни>.

При цьому не вiдшкодовано з державного бюджету рiзницю в тарифах за2016-2018 р.р. в
cyMi 96 125,5 тис. грн. ЗабезпечеЕня з метою нарахувtlнЕя суN[и дотацii з бюджету згiдно
з погодженими розрахунками як вiдшкодуваrrня понесених пiдприсмством збиткiв
Пiдприемством не створено. ,Щана невiдповiднiсть IIе впливае на фiнансовий результат
Товариства, проте е невiдповiдним представленням iнформацii у фiнансовiй звiтностi.

При проведеннi iнвентаризацiТ матерiа-ltьно-технiчних цiнностей, малоцiнних
швидкозношуваних предметiв, основних засобiв, необоротних матерiальних активiв та
нематерiальних активiв на складi та в пiдзвiтi (Наказ J\Ъ 24i вiд l5.11.2018 р.) ми yracTi не
бра,rи. В своеi дiяльностi використовуваJ,Iи фактичнi данi iнвентаризацii та альтернативнi
процедури.

Взятi в cyкyпHocTi вищезазначенi фактори е суттсвими, €LIIе не всеохоплюючими для
фiнансовоi звiтностi Пiдприемства.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2016-20|7
poKiB), перекJIадених украiнською мовою, затверджених в якостi нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням АПУ вiд 08.0б.2018 року Jllb 361 (нада-lli - МСА). Ми е незttлежними по
вiдношенню до Пiдприемства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгштерiв (нада_тri - Кодекс РМСЕБ) застосовними в
УкраiЪi, до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконЕtли iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до вимог Кодексу РМСЕБ.

lr4и вважа€мо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними длrI
використання iх як основи для нашоi думки.

BidпoBidaltbHicmb управлiнськоzо персоншtу mа muх, Kozo наliпено найваtцшrпu
по в но в аilсеннял, lt, з а фiнансо ву з вimнiсmь

}'правлiнський персонаJI несе вiдповiда_пьнiсть за складання i дотримання вимог

фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку

1,правлiнський персонirл визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання

фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або
по}Iилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонаJI несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Пiдприемства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючи питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
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припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiпл
випадкiв, якщо управлiнськиЙ персонал або плануе лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не мае iнших реальних аJтьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiда,тьнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Пiдпри€мства.

Вidповidальнiсmь ауdumора за ауdum фiнансовоt звimносmi

Натпими цirrями с отримання обlрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
Пiдприсмства у цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або
помилки, та випуск звiту аулитора, що мiстить Haтrry думку. Обцрунтована впевненiсть е
високим piBHeM BпeBHeHocTi, проте не гарантуе, що аудит, проведениЙ вiдповiдно до
МСА, завжди виявить суттеве викривпення, якщо воно icHye. Викривлення можуть буги
результатом шахрайства або помилки; вони вв[Dкаються суттсвими, якщо окремо або в
сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на екоЕомiчнi рiшення
користувачiв, що приймаються на ocнoBi цiсi фiнансовоi звiтностi.

Виконlточи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:, iдентифiкусмо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розроблясмо й виконусмо аудиторськi
процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отриму€мо аудиторськi докази, що с
достатнiми та приЙнятними для використання ix як основи для нашоi думки. Ризик
невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим, нiж для викривлення
внаслiдок tIомилки, оскiльки шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;, отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються
аудиту, для розробки аулиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;, оцiню€мо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обтрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiТ, зроблених управлiнським
персонfu.Iом;

, доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
Персона]'Iом припуIцення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бlхгалтерського
облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHyc суттева
невизначенiсть tцодо подiЙ або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть
Пiлприсмства продовжити безперервну лiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування такоi суттевоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в свосму звiтi
а},дитора до вiдповiдного розкриття iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi

розкриття iнформацii с нен€lJIежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
rрунтуються на аудиторських докiвах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM
rrайбутнi подii або умови можуть примусити Пiдприсмство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi.

, оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi включно
з розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
пок-паденi в основу ii складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

\4и повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTcBi аулиторськi результати,
включаючи будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд
час аудиту"
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Пояс н ю в аль н а й п ар azp аф
Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснюваJIьних параграфах, ми
звертаемо увагу на додаткову iнформацiю.

OcHoBHi вidомосmi про КП к ПI ВДЕННО-ЗДХIДНI ТЕПЛОМЕРЕЖI >)

Повне найменування
Товариства

КОМУНАJIЪНЕ ШДПРИ€МСТВО кПIВЩЕННО- ЗАХIДНI
ТЕПЛОМЕРЕЖI)

Скорочене найменування
Товариства

КП кПIВЩЕННО - ЗАХIДШ ТЕПЛОМЕРЕЖI>

Органiзацiйно-правова
форма Товариства Комунальне пiдприемство

Код за €ДРПОУ 36123019
Виппсказ €диного
державного ре€стру
юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв
та громадських
формчвань

.Щата державноi реестрацii: 0 1.09.2008p.
,Щата запису: 01.09.2008 р.
Номер запису: 1 673 108 0005 006139

Мiсце проведення
державноi реестрацii

Виконавчий KoMiTeT Хмельницькоi MicbKoT рали

Мiсцезнаходження 29025, Хмельницька обл., MicTo Хмельницький, ВУЛИЦЯ
КУРЧАТОВА, будинок 17 l l

Осповнi види дiяльностi
за КВЕЩ-2010

Кол КВЕ.Щ 35.30 Постачання пари, гарячоi води та
кондицiйованого повiтря;
Код КВЕД 42.99 Булiвничтво iнших сгrоруд;
Код КВЕ.Щ 35.11 Виробництво електроенергii;
Код КВЕД 42.21 Будiвництво трубопроводiв;

Лiцензiя (дозволи)

Розпорядження Хмельницькоi обласноi державноi
адмiнiстрацii вiд 21.12.2018 р. M898/20l8-p кПро
переоформлення лiцензiй на безстроковi>> Лiцензii cepiT АЕ
JЪ199675 на провадження господарськоi дiяльностi з
виробництва тепловоi енергii; cepiТ АЕ Ns1 99676 на
провадження господарськоi дiяльностi з транспортрання
тепловоi енергii магiстра.пьними та мiсцевими
фозподiль.мми) тепловими мережаI\4и; cepii АЕ ]ф |99677
на провадження господарськоi дiяльностi з постачання
тепловоl

Кiлькiсть працiвникiв 21,9

Керiвник
возБорськиЙ пДвло вдсl,tльо.ВИЧ - директор з
11.04.2018. згiдно Розпорядження Хмельницькоi MicbKoi
ради вiд 1б.04.2018 р. JtlЪ147-к

Головний бухгалтер
Починок Людмила Кiндратiвна з 03. i 1.2008 р. (наказ J\Гs03-к
вiд 03.1 1.2008 р,)

l
l
l
l
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повноmа mа вidповidнiсmь
бухz алmер с ь ко ?о о бл ity

фiнансовоi звimносmi всmановленILм нормаmuвал,

Концептуа,тьною основою для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi Пiдприемства е Закон
Украiни кПро бlхгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiнi> вiд 1б.07.1999 NЬ

99б-ХIV (зi змiнами i доповненнями) (надаri - Закон Jф 996) та Нацiона_ltьнi положення
(стандарти) бухга_llтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi в УкраiЪi, внутрiшнi положення
Пiдприсмства. Враховуючи вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi
Пiлприсмством розроблено та затверджено наказ про облiкову полiтику та органiзацiю
бlхгаrrтерського та податкового облiку J\Ъ З83 З|.1,2,2014 року iз змiнами, який включас
загальнi питання складання фiнансовоi звiтностi та контролю за достовiрнiстю фiнансовоi
iнформачii,

Пiдприсмство веде бухгалтерський облiк господарських операчiй щодо майна i

результатiв своеТ дiяльностi в натур€rльних одиницях i в узагальненому грошовому виразi
шляхом безперервного документаJIьного i взаемопов'язаного ii вiдображення. Облiк
повнiстю автоматизований.

Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюеться методом подвiйного запису
згiдно з Планом paxyHKiB бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та
анаrriтичних вiдомостях. Пiд час перевiрки змiсту наданих бухга-птерських звiтних форм,
аудиторzlп,lи встановлено, що показники в них взаемопов'язанi i тотожнi мiж собою, в
цiлому вiдповiдають даним peccTpiB бухгшrтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi
Пiдприемства вiдображенi yci показникио якi мають суттевий вплив на звiтнiсть.

Пiд час перевiрки були розглянугi бу<га.тlтерськi принципи оцiнки окремих статей
балансу, використанi керiвництвом Пiдприсмства, та зроблено оцiнку вiдповiдностi
застосованих'принципiв нормативним вимогrlпil щодо органiзацii бухгалтерського облiку
та звiтностi в Украiнi, чинним протягом перiоду перевiрки.

На ocHoBi проведених аудитораrrли TecTiB встановлено, що бухгаrrтерський облiк в цiлому
ведеться на Пiдприемствi вiдповiдно до вимог Закону Ns 99б, Нацiональних положень
(стандартiв) бухга.птерського облiку та iнших законодавчих та нормативно - правових
докуллентiв з питань органiзацii бухгалтерського облiку та звiтностi.

При перевiрчi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприсмства за 2018 piK
складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних
документiв.

За 2018 piK загальнi активи Товариства збiльшились на 9,ЗYо i станом наЗ1.122018 року
скJIадilють 94842 тис. грн. Збiльшення активiв на зtгtlльну суму 8095 тис. грн. вiдбулось в
основному за рахунок збiльшення необоротних активiв та iнших оборотних активiв.

OcHoBHi засобu

OcHoBHi засоби вiдобраrкаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого
зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. вiдповiдно до вимог П(С)БО 7

KOcHoBHi засоби>>, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд27.04.2002
р. М 92 (далi - П(С)Бо Jф 7).
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l За даними фiнансовоТ звiтностi Пiдприемства станом на 31 грудня 2018 року на балансi

облiковуються ocHoBHi засоби первiсною вартiстю 77222 тис. грн. Сума нарахованого
зносу основних засобiв та iнших необоротних матерiа;lьних активiв станом на 31 грудня
2018 року склала 4|6|6 тис. грн., заJIишкова BapTicTb основних засобiв становить 35б06
тис. грн.

Вiдповiдно до Наказу про облiкову полiтику нарахування амортизацii на ocHoBHi засоби
здiйснюеться прямолiнiйним методом.

Згiдно з наданими на розгляд аудиторiв документами нарахування амортизацii ма,тоцiнних
необоротних матерiальних активiв групи <Iншi необоротнi матерiа,rьнi активи)
проводиться 100% списання BapTocTi при введеннi в експлуатацiю, що вiдповiдае вимогам
Наказу про облiкову полiтику та вимогам П(С)БО Nч 7.

Аулитори зчвначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду.

ýn цаттlу думку, данi фiнансовоi звiтностi Пiдприемства стосовно основних засобiв та
iнших необоротних матерiальних активiв в цiлому вiдповiдають даним peecTpiB
ана.тriтичного та синтетиIIного облiку Пiдприемства та первинним докуI\{ентаI\d, наданим на
розгJIяд аудиторtlN,I; склад основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв,
достовiрнiсть i повнота ix оцiнки в цiлому вiдповiдшоть вимогаN,I П(С)БО 7 та нормам
облiковоi полiтики, визначеноi Пiдприемством.

Запасu

Придбанi (отриманi) запаси зарахов}тоться на баланс Пiдприемства за первiсною
вартiстю. Первiсна BapTicTb запасiв визначаеться згiдно з П(С)БО 9 <Запаси>
затвердженого наказом MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни вiд 20.10.1999 р. J\Ъ 246 (далi -
п(с)Бо р 9),

При вибуттi запасiв оцiнка ix здiйснюеться по методу собiвартостi перших за часом
надходження запасiв (метод ФIФО). Списання запасiв проводиться на пiдставi первинних
документiв, якi пiдписанi уповновах(еними особами пiдприсмства та затвердженi в

установленому порядку.

Аналiтичний облiк запасiв ведеться Пiдприсмством у вiдомостях по кожному виду запасiв
окремо у розрiзi наЙменувань. Станом на З1 грудня 2018 р. запаси складають 17454 тис.
грн.

На нашу думку, заrrаси достовiрно i повно вiдображенi у фiнансовiй звiтностi
Пiдприемства; Тх визнання, класифiкацiя, оцiнка, а також ступiнь розкриття iнформацii, в
цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 9 та нормам облiковоi полiтики, визначеноТ
Пiдприсмством.

[ е бimор с ька з аб ор zo в aшicmb

Станом на 31 грудня 2018 р. на Пiдприемствi облiковуеться дебiторська заборгованiсть за
наданi послуги по рtжунку 361 кРозрахунки з вiтчизняними покуtIцями> в cyrui 2'l8t7
тис. грн. (причому 2192| тис. грн. з них - за строкttl\ли непогашення до |2 мiсяцiв),
погtlшення якоi протягом 2018 р. проводилось, але одночасно виникала нова
заборговапiсть за наданi посJIуги, тобто така дебiторська заборгованiсть е поточною.
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Структура дебiторсьКоi заборгованостi: зi 27579 тис. грн. загальноi заборгованостi
найвагомiша це заборгованiсть населення 20656,9 тис. грн,, KpiM того заборгованiсть по
пiльгаХ 989,8 тис. грн., субсидiях 3413,0 тис. грн., iншi спож"uu.ri 2519,З тис. грн.

Пiдприемством створено резерв сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв в 2018 рошi
становив 99,5 тис грн., з них 38,5 тис. грн. використано. Списання боргЬ здiйснюва_rtося
виключно за рiшенням суду.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на Зlгрулня 2018 р. становить 2748 тис. грн., lцо
вiдповiдае первинним документам та даним peccTpiB ана-пiтйчного облiку.

На нашу ДУМку, бухга,ттерський облiк поточноi дебiторськоi заборгованостi здiйснюсться
ПiдприсмСтвом В ycix суттСвих аспеКтах вiдпоВiдно дО вимог п(с)БО 10 <!ебiторська
заборгованiсть>, затвердженого наказом MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни вiд 08.tО.tЯЯЯ р.
Jф 2з7 (далi - П(С)Бо J\Ъ 10).

Гроtuовi колаmu

Операцii по поточних рахунках здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцii про
безготiвковi розрахунки в УкраiЪi в нацiональнiй валютi", згiдно з Постановою Правлiння
НаЦiОНаЛЬНОГО баНКУ УкраiЪи вiд 2| сiчня 20О4 року за Jф 22, заресстрованоi в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 29 березня 2004 року за лъ jzzz8g76, з урахуванням змiн та
доповнень, внесених Постановами Правлiння НацiонаJIьного банку Украiъи. Залишок
iрошовиХ коштiВ ПiдприсмСтва в нацiональнiй валютi станом 

"u 
jt грудня 2018 рокусклаВ 4466 тис. грн., щО вiдповiдаС банкiвським випискам та даним,'вiдображе"", у

фiнансовiй звiтностi Пiдприсмства.

kacoBi операцii Пiдприсмством протягом 2018 року вiдображалися в облiку з
дотриманням 'вимог дiючого Порядку ведення касових операцiй, який визначено
ПостановоЮ Правлiння Нацiонального банку УкраiЪи вiд ti.lz.zооц ]Ф бЗ7 <Про
затвердження Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в YKparHi>
iз змiнами i доповненнями. Залишку готiвкових коштiв в kaci Пiдприемства станом на З l
грудня 2018 року немае.

Згiдно облiковоi полiтики Пiдприемства, грошовi кошти та Iх еквiваJIенти облiковlтоться
за ix номiнаJIьноЮ вартiстю. На нашУ Д}Мку, визнання, класифiкацiя, оцiнкu .ро-о""*
коштiв та ix eKBiBaTleHTiB станоМ на 31 грудня 2018 року вiдповiдають вимогам визнання
активами, згiдно з П(С)Бо та iнших нормативних документiв, а також достовiрно i повно
розкритi у фiнансовiй звiтностi.

поmочнi зобов'язання

станом на 31 грудня 2018 року на бухга_птерських рахунках Пiдприемства облiковуеться
поточна кредиторська заборгованiсть :

. за товари, роботи, послуги 109Зб4 тис. грн.;. за розрахунками з бюджетом в cyMi 143 тис. грн.;
о з оплати працi * 683 тис. грн.;
о поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними аванс ами З829 тис. грн.,

rцо в цiлому вiдповiдас даним первинних документiв та даним peecTpiB аналiтичного та
синтетичного облiку.
Основними пiдприемствами- кредиторами е:

l
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Кредитор Сума кредиторськоi
заборгованостi станом на

31.12.2018 р., тис. грн.

питома вага в загальнiй
cyMi кредиторськоi
заборгованостi, Уо

НАК кНафтогаз УкраiЪи> 101546,1 92,9

ПАТ кХмельницькг€в) з74|,6 з,4

IIАТ кУкртрансгаз> Красилiвське
упрчlвлiння ЛВУМГ 644,| 0,6

МКП кХмельницькводоканал) 22|2,6 2,0

Iншi 12]'9,6 1,1

Разом 1093б4 100,0

f{a цаrrту дуýку, визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань Пiдприемства станом на
31 грулня 2018 року в цiлому вiдповiдають вимогztI\4 Наказу про облiкову полiтику та
вимогчlI\,1 П(С)БО 11 <<Зобов'язання), затвердженого Hzlкul:}oм MiHicTepcTBo фiнансiв
УкраiЪи вiд 31.01.2000 р. JФ 20 (да_,li - П(С)БО N9 1 1).

власнuй капimал

Власний капiтал вiдображаеться в ба;lансi одночасЕо з вiдображенням активiв або
зобов'язань, якi призводять до його змiни. За даними Бшансу власний капiта-rr

Пiдприемства зменшився протягом року i станом на 31 грудня 2018 року скJIадае суму
MiHyc 2З524 тис. грн. та мас наступну структуру:

тис.

На нашу думку розмiр та структура власного капiталу станом на 31 грудня 2018 року в
ycix суггевих аспектах вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Пiдприемства достовiрно).

Сmаmуmнuй капimал

На лумку аулиторiв розмiр статутного капiта_ltу у фiнансовiй звiтностi Пiдприемства
станом на 31 грудня 2018 року в cyMi З4525 тис. грн. i е достовiрним. Неоплачений
капiтал Пiдприсмства станом на 31 грулня 2018 року становить 83 тис. грн.

,Щоdаmковай капimал

За даними фiнансовоi звiтностi Пiдприсмства станом на З1 грудня 2018 року сума
додаткового капiталу складас 4343 тис. грн.

Нерозttоdiленuй прuбуmок (непокр umuй збumок)

Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Пiдприемства здiйснюсться на пiдставi
наступних первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банкУ.

в

з4525Зареестрований (пайовий) капiта-п
Капiтал в дооцiнках 8436

4з4зДодатковий капiтшr
в т.ч. емlсlинии дохlд
Резервний капiта-п

(70745)Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
83неоплачений капiта-ir

Вилучений капiтал
(23524\разом власний капiтал
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розрахункових вiдомостеЙ та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9
Закону Jф 996.

Структура доходiв Пiдприемства за даЕими Звiту про фiнансовi результати за 2018 piK та
даними облiкових регiстрiв в цiлому вiдповiдають дЕlним первинних докрлентiв.

На нашу думку, бухгалтерський облiк доходiв в 2018 роцi Пiдприемства в ycix суттсвих
аспектах ведеться вiдповiдно до норм П(С)БО 15 к,Щохiд>, затвердженого накiвом
MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни вiд29.11.1999 р. Nч 290 (да_rli - П(С)БО N9 15).

Бухгалтерський облiк витрат Пiдприемства здiйснюеться на пiдставi наступних
первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), накпадних, iнших первинних та
розрахункових документiв. За результатап{и аудиторськоi перевiрки встановл9но, що данi,
якi вiдобрtuкено в оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторtlп,I, в основному
вiдповiдшоть первинним документtlп,l та даним фiнансовоi звiтностi Пiдприемства за 2018
piK.
Структури витрат Пiдприемства за даними Звiту про фiнансовi результати за 2018 piK та
даЕими облiкових регiстрiв в цiлому вiдповiдають дtшим первинних документiв.

На нашу думку, облiк витрат Пiдприемства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм:
- П(С)БО 16 <Витрати>, затвердженого наказом MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни вiд
ЗI.|2.1999 р. J\Ъ 318;
- П(С)БО 9 <<Запаси>>, затвердженого наказом MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни вiд
20.10.1999 р. Jф 246;
- П(С)БО 7 <OcHoBHi засоби), затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
вiд27.04.2002 р. JФ 92;
- П(С)БО 12 <Фiнансовi iнвестицii>, затвердженого наказом MiHicTepcTBo фiнансiв
Украiни вiд26.04.2000 р. JФ 91;
- П(С)БО 26 кВиплати працiвникам), затвердженого наказом MiHicTepcTBo фiнансiв
Украiни вiд 28.10.2003 р. Jф 601.

За 2018 piK Пiдприемство отримало збитки в cyMi З0719 тис. грн.
Срrа непокритого збитку Пiдприемства станом на 3l грудня 20t8 року скJIадае 70 745
тис. грн., а збиток за результатап{и роботи в 2018 роцi становить З0 7|9 тис. грн. При
цьому не вiдшкодовано з державного бюджету рiзницю в тарифах за20|6-2018 р.р. в cyMi
96 |25,5 тис. грн. Тобто причиною збиткiв Пiдприемства € недотримання розрахункiв в
частинi державноi тарифноi полiтики за послуги постачання тепловоi енергii.

Вiдповiдно до ст. 10 Закону УкраiЪи "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpaiHi" вiд 16.07.1999 р. J\Ъ 996-XIV з метою забезгrечення достовiрностi даних
бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi, Пiдприемством, була проведена рiчна
iнвентаризацiя активiв i зобов'язань згiдно з HaKtrзoM Ns 241 вiд 15 листопада 2018 року.
Порялок проведеЕня та вiдображення результатiв рiчноi iнвентаризацii в облiку
вiдповiдають вимогапiI <<Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань>>
затвердженого наказом Мiнфiну Украiни вiд 02.09.2014 р. М 879 та зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 30 жовтня 2014 р. за J,,lb 1365126142. В ходi iнвентаризацiТ

розбiжностей мiж фактичними та даними бухга_птерського облiку не встitновлено.

Таким чином, фiнансова звiтнiсть Пiдприемства за 2018 piK скJIадоно на пiдставi даних
оборотно-са-rrьдовоi вiдомостi, в якiй немас розбiжностей з регiстрами синтетичного та
анаrriтичного облiку i первинними докуIuентаIuи. Iснують адекватнi та достовiрнi данi з
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ycix сутгевих питчшь аудиторськоТ перевiрки звiтностi. Надана iнформацiя е достатньою
для вiдображення ре€rльного стану справ у Пiдприемствi.

Вuсловлення dyMKa tцоdо нtlявносmi суmmеваж невidповiOносmей Mictc фiнансовою
звimнiсmю, ulо пidляzалла ауdumу, mа iнu.лою iнформацiею, ulо розкрuва€mься

Пiд час виконання завдtlння (згiдно з МСА 720 кВiдповiдальнiсть аудитора щодо iншоi
iнформацii в документ€lх, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>) ми
здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суггевих невiдповiдностей
мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiею, що розкриваеться
ptвoм з фiнансовою звiтнiстю.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не

робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоI iнформацii.

У зв'язку з нu}шим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдаrrьнiстю е ознайомитися з

iншою iнформацiею та при цьому розгJuIнуги, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знtшIнями, отримчшими пiд час аудиту,
або чи ця iнша iнформацiя вигJIядае такою, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на
ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye сугтеве викривлення цiеi
iншоi iнформацii, ми зобов'язшti повiдомити про цей факт. Ми не виявили тЕжих фактiв,
якi потрiбно було б вкlпочити до звiту.

'Васповлення dумка u4odo спiвпрацi Пidпрuаwсmва з пов'язанлt|пu особач,wа

В зв'язку з тим, що форма Примiток, затверджена наказом MiHicTepcTBoM фiнансiв
Украiни вiд29.11"2000 р. J'(b З02 (у редакцiТ наказу МФУ вiд 28.10.2003 р. J\Ъ б02), не
мiстить вимог до стислого викладу облiковоi полiтики та iншоi пояснювальноТ
iнформачii, тому iнформацiя щодо операцiй здiйснених iз пов'язаними особами не

розкрита.

Ваапоutення Dумкu tцоdо idенmuфiкацii mа оцiнкu ауdumорською фiрмою разакiв
суmm€во?о вuкрuвлення фiнансовоi звimносmi внаслiDок шажрайсmва (МСА 240
"Вidповilальнiсmь ауdumора, лцо сmосуеmься шахрайсmва, прu oyDami фiнансовоi
звimносmi").

Викривлень фiнансовоi звiтностi КП кПiвденно-Захiдri тепломережi> за 2018 piK в
наслiдок шахрайства аудиторЕlп,lи не було встаноЁлено (МСА 240 кВiдповiда;rьнiсть
аудитора, що стосуеться ш€жрайства, при аудитi фiнансовоi звiтностi>).

Iнфорлtацiя про наявнiсmь поdiй пiсля dаmu балансу

Наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi,
проте можугь мати сутгевий вплив на фiнансовий стан КII <Пiвденно-Захiднi
тепломережi> за 20l8 piK аудиторilN,Iи не встановлено.

I н ф орма цiя пр о пр uпуtце н ня пр о б ез п е р ер в н ic mь d iлль н о с mi
На пiдставi даних фiншlсовоi звiтностi Пiдприемства аудиторами були розрахованi oKpeMi

фiнансовi покЕlзники станом на 31 грудня 2018 року, якi наведенi в наступнiй таблицi:
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Показник Формула розрахунку
значення показника

з1.12.2017 31.12.2018

Коефiцiснт лiквiдностi Фl (р1160+р1165) / Ф1

фl695-р1665-р1660)
0,08 0,04

Коефiцiент абсолютноi
лiквiдностi Ф1 р1165 / Ф1 р1695 0,08 0,04

Коефiцiент покриття Ф1 Ф1195-р1170) / Ф1

ф1695-р1665-р1660)
0,4,7

Коефiцiент загальноi
пiквiдностi

Ф1 Ф1195-р1170) / Ф1
(р1595-р1520-р1525 +

р1695-рl6б5-р1660)
0,61 0,47

Коефiцiент фiнансовоi
стiйкостi(платоспроможностi,
aBToHoMir)

Ф1 р1495 / Ф1 р1300 0,004 - 0,25

Коефiцiент спiввiдношення
залуIеного i власного
капiта-lrу (коеф iцiент
фiнансового ризику;
фiнансування)

Ф1 Ф1595+р1695) / Ф1

р1495
248,з _5,03

Чистий оборотний каrriта-п
(тис. грн.)

Ф1 Ф1195-р1170)-Ф1
ф1695-р1665-р1660)

- з4750 -6з427

Коефiцiснт рентабельностi
активiв

Ф2р2465 / Ф1 Ф. 1300
(гр..3) + р. l300 (rр.. \)l2

- 0,07 - 0,2з

Коефiцiент фiнансовоI
стабiльностi

Ф1 р. 1495 lФ1 Ф. 1595 - р.
1520 - р. 1525 + р. 1695-р.

1665-р. 1660)
0,004 - 0,2

Коефiцiент забезпеченостi
власними оборотними
засобами

Ф1 Ф.1495-р1095) / р1195 - 0,66 - |,|4

Виходя,пl з вищевикJIаденого та узагапьнюючл результати проведеного ана-пiзу
фiнансового стану, можемо зробити висновок, що cT€tHoM на 31 грудня 2018 року
фiнансовий стан Пiдприемства е вкрай скJIадним. ,Щаrri показники, що характеризують
фiнансовий стан та платоспроможнiсть Пiдприемства станом на 31 грудня 2018 року, а
такоЖ вр€lховуючи iнформацiю, яка надiйшла вiд Керiвництва Пiдприсмства щодо
подt}льшого безперервного функцiонування, свiдчить про подальшу можливiсть
безперервного функцiонування Пiдприемства як суб' екта господарювtlння.

ОДНаК, На Harrry Думку подальше безперервне функцiонування Пiдприемства в основному
ЗаJIеЖиТЬ вiд вирiшень проблем (наприклад * повернення рiзницi в тарифах, виконання
ПОСтанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 19 жовтня 2018 р. М 867 кПро затвердження
Положення про покладення спецiа_тrьних обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного газу
ДЛЯ Забезпечення загальносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонування ринку
природного гчrзу) про фiнансову пiдтримку пiдприемств) на державному piBHi.
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.Щовiдково: в якостi фiнансовоi пiдтримки в 2018 роцi Пiдприемством отримано 24 млн.
ГРН., О ПРОТЯГОМ ПеРШОГО КВаРТаЛУ 2019 року - 8 млн. грн., що е значно менше по
вiдношенню до iснуючоi заборгованостi по рiзницi в тарифах, яка тягне за собою збитки.
ВКаЗаНе Вище В свою чергу може поставити пiд cyMHiB твердження Керiвництва
Пiдприемства про здатнiсть суб'скта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi ( МСА 570 кБезперервнiсть>).

IНШI ПИТАННЯ

OcHoBHi вidомосmi

OcHoBHi BidoMocmi про у.uовu dozoBopy на провеdення ауdumу:

Аудит фiнансовоi звiтностi кП <Пiвденно-Захiднi тепломережi> за 2018 piK проведено
вiдповiдно до договору JФ16 вiд 11.03.2019 р., з 12 березня 2019 року ло26 квiтня 2019
року.

найменування органу, який призначив суб'скта аудиторськот дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту - Керiвництво Пiдприсмства

Повне найменування аудиторськоi
фiрми вiдповiдно до установчих
документiв, якою було здiйснено
аудиторську перевiрку

Приватна аудиторська фiрма "АУДИТСЕРВIС"

код за едрпоу 2132з9зl

Номер i дата видачi Свiдоцтва про
вкJIюченЕя до Реестру аудиторських
фiрм та аудиторiв, виданого АПУ

Свiдоцтво Jф 0128, видано рiшенням
АулиторськоТ паJIати Украiни вiд 2б.01.2001
р. JФ 98

Номер та дата Свiдоцтва АПУ про
вiдповiднiсть системи контролю
якостi

Свiдоцтво J\Ъ 06З 1 видано рiшенням
АулиторськоI па,rати Украiни вiд 29.09.20lб р.
]ф 330/4
Свiдоцтво чинне до З1 .|2.2021р.

Номер реестрацii в PeecTpi аулиторiв
та суб'ектiв аулиторськоi дiяльностi
Аудиторськоi палати Украihи

Ns 0128 фоздiл кСуб'скти аудиторськоi
дiяльностi>; роздiл кСуб'екти аудиторськоi
дiяльностi, якi мilють прtlво проводити
обов'язковий аулит фiнансовоТ звiтtлостi> та
роздiлу кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
мtlють право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що cTaHoBJuITb
суспiльний iHTepec>)

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора,
який проводив аудиторську
перевiрку, та серiя, номер, дата
видачi Сертифiката аудитора,
виданого АПУ

Мярковський Анатолiй сертифiкат
аудитора cepii А J\Ъ 001015 вiд24 березня 1994
року, виданий рiшенням Аудиторськоi пшlати
Украiни Ns 13 ъiд24 березня 1994 р.

Мiсцезнаходження 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький,
вул. Гагарiна, будинок 26

Телефон/ факс (0382) 658-167
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Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого е цей звiт незалежного
аудитора, е Нiколайчук Тетяна IBaHiBHa.

Щодатки: Баrrанс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 piK;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 piK;
Звiт про рух грошових коштiв за 2018 piK;
Звiт про власний капiтал за201,8 piK;
Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2018 piK.

Ключовий партнер з аудиту
/сертифiкат серii А JtlЪ 004119,

Нiколайчук T.I.
рiшення Аудиторськоi палати Украiни

}lЪ 8б вiд 28.01.2000 року,
дiяльност7

аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi

Щиреlсrор
ПАФ (АУДИТСЕРВIС>
/сертифiкат аудитора cepii А
УкраiЪи Jtlb 13 вiд 24.03.1994
аудиторськоi дiяльност7

на рlшення
Мярковський А.Й.
Аудиторськоi палати

Щата складання аудиторського звiry: 25 квiтня 2019 року.

101095 в peecTpi аулиторiв та суб'ектiв

ei

*(

Код
2132393]
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