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Y"11111uM та упр_а влiн сько му п ер со н алу К ОN[УНАЛЬНОГ О ПЦПРИ €МС ТВА(ПIВДЕННО-ЗАХIДНI ТЕПЛОМЕРЕЖi)

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

,Щулtкш iз з асmер е мсеннялr

Основа Dля dyMKa iз засmерепсенням

OcHoBHi засоби
Аудитори Ее спостерiгали за iнвентаризацiею матерiально-технiчних цiнностей,малоцiнних швидкозношуваних предметiв, основних засобiв, необоротних
матерiальних активiв та нематерiа-пьних активiв на складi та в пiдзвlтi 1наказ лъ 297ВiД 06,11,2019 Р,) СТаНОМ 

"а 
З"irНУ дату, оскiльки нас було призначено аудитораI\4и

пiсля цiеi подiт. У зв'язку iз специфiкою та обмежуючими особливостями проведеЕшIiнвентаризацii основних засобiв, що складають станом на 31 .l2.20lg р.суму 80131
ТИС, ГРН, ПО баЛаНСОВiЙ BaPTocTi, ми не змогли визнаIIити обсяг цr* u**uiB шltяхом
викоЕання альтернаТивних аудиторських IIроцодур, з причини того, що ocHoBIIi засобие складовою частиною процесу визЕачення результатiв дiяльностi пiдприемства тачастковО знаходятЬся в не достуtIЕиХ мiсцях, пiд землею. У зв'язкУ З цим, наrпiвисновки ,формувалися на пiдставi надаЕих матерiалiв iн"ентаризацiт та данрD(бухгалтерського облiку. У зв'язку з вище вказаним, ми не змогли визначити, чи icHye
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щ-_ провели аудит фiнансовоi звiтностi комунАлъного шдпри€мствд(ПIВДЕННО-ЗАХIДНI ТЕПЛОМЕРЕЖЬ код за единим державним ресстромпiдприемств та органiзацiй Украiни збI2зOlg, мiсцезнаходження 29025, Хмельницькаобл,, MicTo Хмельницький, вулиця Курчатова, буд",rоо |7lI (надаllr - Пiдприемство), щоДОДаеТЬСЯ, ЯКа ВКЛЮЧае: Ба,ТаНС (ЗВiТ ПРО фiнансовий стан) станом на 31 .pylrr" 2019'року(Форма Jф 1); Звiт прО фiнансовi результатИ (Звiт прО сукупний лохiд) за2Оl9рiк (Форпла
Ц 2); Звiт про ру< грошових коштiв за 2019 piK (Формu й З); Звiт прЬ власний капiтац за2019piK (ФормаNч4);Примiткидорiчнотбiнансо"оiзвiтностiза2019рiк(ФормаJrlЪ5),

на нашу Лумку, за винятком можливого впливу питань, зазначених в роздiлi <<основа дrяДумки iз застережетrнями), фiнансова звiтнiсiь ком}цального пiдприемства <Пiвденно-Захiднi тепломережi>>, що додаеться, вiдображае достовiрно, в у.П "уrruвих 
ас11ектах

фiнансовий стан на 31 грудня 2019 року, фiнансовi результати та рух грошових коштiвпiдприемства за pik, що закiнчився на вказану дату, вiдповiдно до НацiонаJIьних положень(стандартiв) бlхгалтерського облiку (rrд*i - й(сlБоl та вiдповiдае вимогалл ЗаконуУкраiни "Про бlхгсIлтерський облiк та фiнансоuу зuirrri"rь в УкраiЪi;uiо 1б.07.1999 р. N996_XIV щодо складання фiнансовоi звiтностi.
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потреба в будь-яких коригувЕlнIrrD( по основних засобах вiдображених чи неВiДОбРаЖеНИХ В ОбЛiКУ, u i*o* елементiв, що входятъ до складу звiту про сукупнiдоходи, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух й"й;"" коштiв,

2, Аудитори т€lкож вва)кають, що отриманi докази надають пiдстави вважати, щозi}лишкова BapTicTb необоротних активiв пiдприемства, за якою воЕи представленi вфiНаНСОВiЙ ЗВiТНОСТi, С}rГГеВО вiдрiзняеть.;';i; iх справедливоi BapTocTi. в облiку' ПiДПРИеМСТВа На КiНецъ звiтного року первiсна BapTicTb повнiс; ;';;;Й""*?;основних засобiв, якi продовж}.ють використовуватись у виробничому процесiскладае 3З34 тис, грн, Той фа*т,.що Пiдпр".r"ruо продовжуе використовувати TaKiоб'екти, свiдчитЬ про те, що TaKi oar,o"oi засоби *u-r" a.rо*"""у BapTicTb. Задляоцiнки впливу даного питilння на_фiнансову звiтнiсть необхiдно opoua"r" незirлежнуекспертну оцiнку основних засобiв, ,оu.rро""дена на дату аудиту не була. Отже,аудитори не маJIи можJIивостi оцiнити вплив даного викривлеЕIUI на фiнансовузвiтнiсть, аJIе вважають, що вtIлив може буги суттевим.

3, Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи rол"_оц" по рахунку бз1 крозрахункиЗ ПОСТаЧаJIЬЕИКаМИ Та ПiДlrЯДНик€lми)) отаном на Зl.iz.z0l9Ъ.;;;;овить Iз4546 тис;.грн, (протягом 2019 року вона збiлъшилас" oo|i"n r"o з даними на кiнець 2018 рокубiльш нiж на 26 млн, грЕ,). основна частина кредиторськоi заборгованостi (120866,7тис. грн.) е заборгованiсть за газ перед нак кнЪфrо.Й V*puT""o'-

При цьому не вiдшкодовано з держitвного бюджету рiзницю в тарифах за 2016-2019, рр, в cyMi 122з]2 тис, грн. Забезпечення 
'i-"'.rоrо 

ЕарtжувzlнЕя суми дотацii збюджеry згiдно , оо,од*еними розрахунками як вiдшкод}ъання понесенихпiдприемством..збиткiв Пiдприемством не створено. Дана невiдповiднiсть не впливаена фiнансовий результат Товариства, проте е невiдповiдним предст'вленнямiнформацiТ у фiнансовiй звiтностi.

Ключовi пumання ауdаmу

Ключовi питаЕЕя аудиту - це пит€lння, що, на наше професiйне судження, булизначущими пiд час нашого аудиту попередньоi фiнансовоi звiтностi за 2019 piK. ЩiпитанЕя розглядались в KoHTeKcTi Harrroio аудиту фiнансовот .ui."o.ri в цiлому тавраховувались при формуваннi думки щодо неi, пtrrи цьому ми не висловлюсмо окремоiДУМки щоДо цих пиТitнЬ, Ми визначили, Що нижчо описанi питання е кJIючовимипитаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в наттlому звiтi,.

Повнота та своечаснiсть визнання виручки вiд основноIдiяльностiосновною дiяльнiстю Пiдприемства е постачання послуг з централiзованого опаJIення тагарлIого водопостачlон,, електроенергii, та iнших rтослуг фiзичним та юридичнимособа"пл (див, Примiтку 4.10 к,Що"ЪЙl В l*nu* здiйснення даноi дiяrьностiПiдприемство укладае договори пост€tвки надання посJгуг з коЕтрагентап4и i щомiс.шlяВiДОбРаЖае фiЗИЧНi ОбСЯГИ Реалiзацii, в основному 
"u.riд."а*i дадrгх'"а;Й приладiв.

Ми придiЛиJIи значНу уваry побудовi системИ облiку, докумеЕтОобiгу та вн5ггрiтпню.9коIIтролю, зокрема в частинi, що стосуеться повноти та своечасЕоgтi визнанвя доходiв вбУХГаЛТеРСЬКОМУ ОбЛiКУ та гIравильнБстi вiдображеЙ такот iпформацii в фiоапювiйзвiтностi fiдrриемСтв.а, МИ оЪ"оuор"Ои з керiвНицтвоМ iснуючУ сЕстемУ вшlпрirтrrьоrоконтроJIю облiку реалiзацii тепло- ,а елео.роенергii за категорiлrrи споrcачiв. tlаuп бушзастосованi як процедури зовнiшнъого пiдrвердж.rо ("чдuопя заштЬ спохшвачам), тах iальтернативнi процедфи, зокрема, звiрянiя p...rpiu облiку, перовiрlш первпЕЕЕх
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документiв, тест\ъан:я ._-_..,:_qостi вiлображення iнформацiТ в бlхгалтерських реестрах
даним гIервиннII\ _]оi:,.],1е- _1ts. Вlrбiрково ми перевiрили точнiсть розрахункiв з

нарахування, пpaBIi.TbHiclb r*J_rrс\вання тарифiв, перевiрили вихiднi данi вiдповi.lнтtх
джерел.

Формування собiвартостi по с.т,г
Витрати класифiкlтоться \ вi:повi:ностi до встановленого перелiку i склад1- статей
калькулювання виробнлtчоi собiвартостi (.лив. Примiтку 4.1 l кВитрати>).
Нами було перевiрено правl.t:rьнiсть форплування собiвартостi послуг, Iцо надаються
Пiдприемством, зокреNIа. основного ви.]}- послуг центрilлiзованого опа"Iення та гарячого
водоrrостачання. Нами була вивчена нормативна база, якоТ дотримувалося Пiдприсмство в

ходi власноi дiяльностi, нор\Iи облiковоТ полiтики та iнших внутрiшнiх положень

формування собiвартостi. За основними видами витрат нами були проведенi процедури
зовнiшнього пiдтвердження витрат, а,тьтернативнi процедури перевiрки первинних
локументiв, договорiв, peecTpiB облiку, а також аналiтичнi процедури перерахунку.

Безперервнiсть дiяльностi
,Щiяльнiсть пiдприемств в YKpaiHi вiдбlъалась та вiдбуваеться в умовах полiтичних та
економi.шrих змiн, в умовах фiнансовоi нестабiльностi та недосконалостi законодавства.
Майбугнiй розвиток зазначеЕих факторiв, ix наслiдок та вплив на фlтrкцiонування
економiки - невiдомi. Аулитора:rли були iдентифiкованi певнi умови та подii, якi
потенцiйно можуть мати ризики щодо порушення принципу безперервностi дiяльностi
Пiдприемства. Задля отриманшI достатнiх та доречних доказiв щодо можливостi
Пiдприемства функцiонувати на безперервнiй ocHoBi аудитораI\dи були проведено
ознайомлення з рiшенн.шли нйвищого оргtlну управлiння, обговорення та отримання
пояснеЕь щодо проведення керiвним персоналом вiдповiдних заходiв, вивченi фiнансовi
плани, стратегiчний план розвитку Пiдприемства, проаналiзована фiнансова звiтнiсть на
останню звiтну дату та оцiненi фiнаrrсовi покz}зники дiяльностi на момент аудrту.
Керiвництво'стежить за станом розвитку поточноi ситуацii i вживае заходiв, за
необхiдностi, для мiнiмiзацii буль-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можJIиво.
Пiдприемство продовжуе аналiзувати також yHiKa-пbHi обставини i ризики, з яким воЕо
зiткнулося в наслiдок глобальноi пшrдемiТ COVID-l9 на cBiToBy, в т. ч. украiнську
eKoHoMiKy, щоб rrравильно оцiнити наслiдки дпя фiнансовоi звiтностi. Пода.llьший
негативний розвиток подiй у полiтичнiй сиryачiТ, макроекономiчних умовах та умовах
зовнiшньоi торгiвлi може i далi негативно впливати на дiяльнiсть Пiдпри€мства у такий
спосiб, що наразi не може бути визначений. Керiвництво ввФкае, що ним та власником
Пiдприемства, в особi Хмельницькоi MicbKoT ради здiйснюються Bci заходи, необхiднi для
пiдтримки стабiльноi дiяльностi та розвитку Пiдприемства. Дана фiнансова звiтнiсть не
включае нiяких коригувань, якi можугь мати мiсце в результатi такоi невизначеностi. Про
необхiднiсть таких коригрань буле повiдомлено, якщо вони cTilнyTb вiдомi i зможуть
бути оцiненi. В результатi проведення вказаних аудиторських процедур аудитори
вважають, що отримitли достатнi та доречнi докази того, що Пiдприемство здатно

функцiонрати на безперервнiй ocHoBi принаймнi на протязi 12 мiсяцiв вiд дати звiтностi.

Iнфорлrацiя, u4о не е фiнансовою звimнiсmю mа звimом ауdаmора u4odo Het

Керiвництво несе вiдповiда;lьнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя скJIадаеться з
iнформацii, яка мiститься у Звiтi про управлiння вiдrовiдно до Закону Украiни вiд
16.07.1999 р. Nq 996 кПро бlхгалтерський облiк та фiнаrтсову звiтнiсть в YKpaTHi> (iз
змiнашrи та доповIlенrr*rи). Iнша iнформацiя не е фiншrсовою звiтнiстю за 2019 piK та
нашим звiтом аудитора щодо неi. Очiкусться, що Звiт про управлiння буле наланий нам
пiсля дати Iрого звiry аудитора.
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Наша д}цпIка щодо фiнапсовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не

робимо висновок з буд-лсшrr рЬнем BпeBHeHocTi щодо цiсi iншоi iнформаuiТ.

У зв'язку з нашIим аущтом фiнаясовоi звiтностi нашою вiдповiда-пьнiстю е ознайомитися з

iншою iнформацiею, зазЕаченою вище, якщо вона буде HEIM надана, та при цьоМУ

розглянуги, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею та фiнанСОвОЮ
звiтнiстю nýg цатrтими зЕilннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнфОРмаЦiЯ Мае

вигляд такоi, що мiстить сугтеве викривлення.

Коли ми ознайомимося зi Звiтом про }тIравлiння, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньоМУ
icHyc сугтеве викривлення, rrEII\{ потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання, ТиМ,

кого надiлено найвипшми повноваженЕями.

Вidповidальнiсmь управлiнськоzо пepcoшaJly mа muх, Kozo наdiлено найваuцuмu
п о вн о в u)tсе ннял, u, з а фiн ан с о ву з в imнiсmь

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i дотримання вимог

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

управлiнський персонал визначае потрiбною дJuI того, щоб забезпечити скJIадання

фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суtтевих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiда-тьнiсть за
оцiнку здатностi Пiдприемства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

розкриваючи гIитаIIня, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використов\,ючI1
припуIцення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бlr<галтерського об--liк1. Kpirr
випадкiв, якrцо управлiнський персонал або плану€ лiквiдувати компанiю чII прIIпIтнIIтII

дiяльнiсть, аб'о не мае iнших реальних аJIьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несугь вiдповiдальнiсть за нiгляд за
процосом фiнансового звiтрання Пiдприемства.

В idпо Bid а,цьнiсmь ау d umор а з а ау d um ф iH ансо в ot з в imно cmi

Нашими цirrями е отриманшI обгрунтоваrrоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
Пiдприемства у цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або

помилки, та випуск звiry аудитора, що мiстить нашу думку. ОбrрунтоваIIа впевненiсть е

високим piBHeM BпeBHeHocTi, проте Ее гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до
МСА, завжди виявить суттсве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можуть бути

результатом шахрайства або помипки; вони ввокаються суттевими, якщо окремо або в

сукупностi, як обгрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення
користувачiв, що приймаrоться на ocHoBi цiсi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептиIц4зм протягом усього завданшI з аудиту. KpiM того, ми:

. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суIтевого викривлення фiнансовоi
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аулиторськi
1троцедури у BiдroBb на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е

достатнiми та пртлйнягнrпли для використання iх як основи для нашоi думки. Ризrж не
виявлення сугтсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривленшI
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внаслiдок помЕIIки, оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi
ПРОПУски, rretrpulBиJrьHi твердження або HexTyBEtHHrI заходами внугрiшнього контролю;

ОТРИмУемо розумiння заходiв внутрiшнього контроJIю, що стосуються
аУДИТУ, ДJIя розробки аудиторських процодур, якi б вiдповiда_lrи обставинам, а не дJuI
висловлення дуý{ки щодо ефективностi системи внугрiшнього контроJIю ;

' оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обцрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiТ, зроблених управлiнським
персоналом;

' доходш\{о висновку щодо прийнятностi використання управлiнськш
персонt}лом припущеЕнrI про безперервнiсть дiяльностi як основи для бу<галтерського
облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, .па icHyc суттсва
неВизначенiсть щодо подiЙ або уллов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть
Пiдприемства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснУвшrня такоi суттевоi невизначеностi, ми flовиннi привернути увагу в свосму звiтi
аУДИТОРа до вiдповiдного розкриття iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi
розкриття iнформацii с ненЕlлежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
Грунтуються на аудиторських доказtlх, отриманих до дати наrпого звiту аудитора. BTiM
майбутнi подii або умови можуть примусити Пiдприемство IIрипинити свою дiялънiсть на
безперервнiй ocнoBi.

' ОЦiнЮеМо загальЕе подання, структуру та змiст фiншrсовоi звiтностi включно
з розкриттями iнформацii, а також те, чи покшуе фiнансова звiтнiстъ ошерачii та подii, що
покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображеЕшI.

Ми повiдомJUIемо тим, кого надiлено найвищими повноважеЕшIми, iнформацiю про
заrrлалrований обсяг i час проведення аудиту та сугтевi аудторськi р€:}уJIьтати,
включаючи буль-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього конц)оrшо, вияrrенi наrш пiл
час аудиту.

IНШI ПИТАННЯ

OcHoBHi BiDoMocmi VwшIr.UуLолу 1yl ,JJfa

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

Приватна аудиторська фiрма "АУДИТСЕРВIС"

Код за еДРПОУ 2|з2з9з\

Номер i дата видачi Свiдоцтва про
вкпюченЕя до Реестру аудиторських
фiрм та аудиторiв, виданого АIIУ

Свiдоцтво J\Ъ 0128, видано рiшенням
Аудиторськоi fIапати УкраiЪи вiд 26.01.2001
р. JФ 98

Номер та дата Свiдоцтва АПУ про
вiдповiднiсть систе\lli контролю
якостi

Свiдоцтво Jrlb 0631 видано рiшенням
Аудиторськоi па_пати УкраiЪи вiд 29.09.2016 р,
Ns 330/4
Свiдоцтво чинне до ЗТ.12.2021 р.

Номер реестращiТ в PeecTpi аулtrтторiв
та суб'ектЬ аудиT орськоТ дiя:ъностi
АудиторськоТ па.rатк }rкр аi'ни

Л9 0128 (роздiл кСуб'скти аулиторськоi
дiяльностi>; роздiл кСуб'екти аl,диторськоi
дiяльностi, якi мають право провоfI{тI1
обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi,, тэ
роздiлу <Суб'екти аудиторськоi дiя-,lьностi. якi
мають право проRодити обов'язковий а\,JIlт



фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становJIять
суспiльний iHTepec>)

Мiсцезнаход)fiення 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький,
вул. Гагарiна, будинок26

Телефон/ факс (0з82) б58_167

OcHoBHi BidoMocmi про уJповu dozoBopy на провеdення ауdаmу:

Дудит фiнансовоТ звiтrrостi КП <Пiвденно-Захiднi тепломережi> за 2019 piK проведено
вiдповiдно до договору Nч 7 вiд 30.01.2020 р., з 12 лютого 2020 року по 24 квiтня2020
року.

НайменувilIня органу, який признаIIив суб'екта аудиторськоi дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту - Керiвництво Пiдприсмства за погодженням з Хмельницькою
мiською радою.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого е цей звiт незалежного
аудитора, е Нiколайчук Тетяна IBaHiBHa.

,Щодатки: Баланс (Звiт про фiнаrrсовий стан) станом наЗ1r.72.2019 piK;
Звiт про фiнансовi розультати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK;
Звiт про рух грошових коштiв за 2019 piK;
Звiт про власний капiтал за 2019 piK;
Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2019 piK.

Ключовий партнер з аудиту
/сертифiкат серii А JtlЪ 004119, виданий на пiдставi

Нiко.rаl"tчl,к T.I.
Аудиторськоi па-rатtt }'KpaiH;r

та суб'ектiв al,JrtTopcbKoi

Мярковський А.Й.
Аулиторськоi палати

аулиторiв та суб'сктiв

}lЪ 86 вiд 28.01.2000 року, номер 10010З в
дiяльностi/

Щиректор
IIАФ (АУДИТСЕРВIС)>
/сертифiкат аудитора cepii А JtlЪ 001015,
Украiни }& 13 вiд 24.03.1994 року,
аудиторськоi дiяльност7

Щата складання аудиторського звiry: 28 квiтня 2020 року.
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