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ЗВI Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо рiчноi фiнансовоi звiтностi

КОМУНАЛЬНОГО ПI ДПРИ€
МСТВА
станом на 31 грудня 2018 року

(ПI ВДЕННО_ЗАХI ДНI ТЕПЛОМЕРЕЖI )

Учасникам та управлiнському персоналу

(пI вдЕнно_зАхI днI тЕпломЕрЕж I >

комунАлъного шдпри€
мствА

ЗВI Т ЩОДО ФI НАНСОВОi ЗВI ТНОСТI

fумка
щ__

t

iз засmеренсеннял,

провели аудит фiнансовоТ звiтностi

комунАльного шдпри€
мствд

(ПI ВДЕНно-зАхI дШ тЕплоМЕрЕж Ь код за единим держ авним

реестром

пiдприемств та органiзацiй УкраiЪи збl2зO] g, мiсцезнаходж ення 29025, Хмельницька
обл., MicTo Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок | 7ll (надалi - Пiдприсмство),
що
ДОДаеТЬСЯ, ЯКа ВКJI ЮЧае: БаЛанс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018
року
(Форма М t); Звiт про фiншrсовi результати (Звiт про сук).цний
дохiд) за2018 piK (ФЬрмЪ
j\ Ъ Z); Звiт про
рух грошових коштiв за 2018 piK (Форма Nч 3); Звiт про власний капiтi} л за
2018 piK (Форма м + ); Примiтки до рiчноТ фiнансовоi звiтностi за 20i8 piK (Форма Jф 5).

На нашу Дfмку, за винятком вгI ливу пит€шь, описаних в
роздiлi < < основа для думки iз
застереж еншI м)) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть Комунального пiдприемства < Пiвденно
- Захiднi тепломереж i> на 31 грудня 2018 року, що додаеться, складена в ycix суттевих
аспектах, вiдповiдно до Нацiональних полож ень (стандартiв) бухгалтерського облiку
(надалi П(С)БО).

Основа Dля dyMKa iз засmерееlсенняла
Фiнансова звiтнiсть Пiдприемотва пiдготовлена
у вiдповiдностi до вимог Нацiонального
полож еншI (стандарту) бу< галтерського облiку 1 кЗагальнi вимоги до
фiнансовоi
звiтностi> > , затвердж еного Еаказом MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни Jю 73, вiд0'7.0Z.ZO1З р.,
та складаеться з: балансу (звiту про фiнансовий стан), звiry про
фiнансовi резулътати
(ЗВiТУ ПРО СУКУПний дохiд), звiту tlpo
капiтал i
рух грошових коштiв, звiiу .rро
"оu."ий
примiток до фiнансовоi звiтrrостi. В зв'язку з тим, що форма Примiток,
затвердж ена
наказом MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiнивiд29.11.2000 р. Nч 302 (у
наказу
мФу
редакцii
вiд 28.10.2003 р. Nэ 602), не мiстить вимог до стислого викладу оЪлiковоi полiтики та
iншоi пояснювitльнот iнформацii, тому така iнформацiя у складi фiнансовот звiтностi
складеноi у вiдгrовiДностi до НацiоНальниХ полож енЬ (стандартiв) бухгалтерського облiку
вiдсутня.
1

Станом на 31 грудня 2018 р. Пiдприемство мае дебiторську заборгованiсть за наданi
послуги по рах} ,нку 361 кРозрахунки з вiтчизняними покулцями)) на суму 27 817 тис.
грн. (причому 21 921l тис. грн. з них - за строками непогашеннJI до 12 мiсяцiв), погашення
якоТ протягом 2018 р. проводилось, але одночасно виникапа нова заборгованiсть за наданi
послуги. Резерв сlмнiвних боргiв створено в clMi 99,5 тис грн., з них 38,5 тис. грн.

використано. Вплив даного вiдхилення вiд вимог П(С)БО 10

< Щебiторська

заборгованiсть> на фiнансову звiтнiсть Пiдприемством не було визначено.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги по рахунку 631 < Розрахунки з
I I остачальникаI ч{ и та пiдрядниками) станом на З1.12.2018 р. становить 109 3б4 тис. грн.
(протягом 2018 року вона збiльшилася порiвняно з даними 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 < Нафтогаз УкраiЪи> .

При цьому не вiдшкодовано з деря(авного бюдж ету рiзницю в тарифах за20| 6-2018 р.р. в
cyMi 96 125,5 тис. грн. Забезпечення з метою нарахування суми дотацii з бюдж ету згiдно
з погодж еними розрахунками як вiдшкодування понесених пiдприемством збиткiв
Пiдприемством не створено. ,Щана невiдповiднiсть не вI I ливае на фiнансовий результат
Товариства, проте е невiдповiдним представленням iнформацiI у фiнансовiй звiтностi.

При проведеннi iнвентаризацii матерiа.ltьно-технiчних цiнностей, малоцiнних
швидкозношуваних предметiв, основних засобiв, необоротних матерiальних активiв та
нематерiальних активiв на складi та в пiдзвiтi (Наказ ] ф 241 вiд 15.11.2018 р.) ми ylacTi не
брали. В своеi дiяльностi використовували фактичнi данi iнвентаризацii та Еrльтернативнi

процедури.

Взятi в сук)rпностi вищезазначенi фактори е сугтевими,
фiнансовоi звiтностi Пiдприемства.

lJI е
€

не всеохоплюютI ими для

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiж народних стандартiв аудиту (видання 2016-2017
poKiB), перекJI адених 1краiЪською мовою, затвердж ених в якостi нацiональних стандартiв
аУДиТУ рiшенн.шl АПУ вiд 08.06.2018 року Jф 361 (надалi - МСА). Ми е Еезaлеж ними по
вiдношенню до Пiдприсмства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiж народних стандартiв етики для бухга;lтерiв (надалi - Кодекс РМСЕБ) застосовними в
YKpaiHi, до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до вимог Кодексу РМСЕБ.
Ми вваж аемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними
використання ix як основи для нашоi думки.

ВidповiDа,цьнiсmь управлiнськоzо персоншlу
по вноваuсеннялru, за фiнансову звimнiсmь

mа muх, ко2о наDiлено

дJuI

найвuшqu.uч

за складання i дотрилlання ви\ { ог
звiтностi
вiдповiдно
П(С)БО
та
за
таку
систему внутрiшнього контро..rю. як\ ,
до
фiнансовоi
управлiнськиЙ персонал визначас потрiбною для того, щоб забезпечити ск..tа.] ання
фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахраliства або
помилки.

Управлiнський персоныI несе вiдповiдаrrьнiоть

При склаланнi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдалънiсть за
оцiнку здатностi Пiдцrриемства продовж увати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
розкриваюI м I I итаншI , що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуютш
2

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухI аJггерського облiку, KpiM
випадкiв, якщо управлiнський персонал або плануе лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не мае iнших реi} льних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваж еннями, несуть вi,щrовiдшrьнiсть за нагJuI д за
процесом фiнансового звiтlъання Пiдприемства.
в id

п о в id

allb
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flаrттими цiлями е отримання обцрунтованот впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть
ПiдприемСтва У цiломУ не мiстить суттевого викривлеЕня внаслiдЪп
-а* райства або
помилки, та вигI уск звiту аудитора, що мiстить Еаттту Др{ ку. Обrрунтована впевненiсть е
високим piBHeM впевненостi, проте не гараJI тУс, Що аудит, проведений вiдповiдно
до
мсА, завж ди виявить с)rггеве викривлення, якщо воно icнye. Викривлення мож уть буги
результатом шахрайства або помилки; вони вваж аються суттевими, якщо окремо або в
сукупностi, як обгрунтовано очiкуеться, вони мож уть впливати на економiчнi
рiшення
користувачiв, що приймаються на ocнoBi цiеi фiнансовот звiтностi.
ВиконуюЧи аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми використовуемо професiйне судж ення та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM,Ъ.6, * ",

,

iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики с)rггсвого викривлення
фiнансовоi
звiтностi внаслiдоК шахрайства I tи помилки, розробляемо й
аудиторськi
""no"y.ro
процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi
докази, йо .
та
прийнятними дJUI використаЕня ik як основи дJUI нашоi думки- Ризик
достатнiми

невиявлення сутт€
вого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення
внаслiдок помиJI ки, оскiльки шахрайство мож е вкJI ючати змову, пiдробку, Ъавмиснi
ПРОПУСКИ, НеПРаВИЛЬНi ТВеРДЖенНя або нехтрання зчж одЕlми внутрiшнього контролю;
,
отримуемо розумiння заходiв внугрiшнього контроJI ю, що стосуються
аудиту, дJUI розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обстазиЕам, а не
дJUI

висловлення думки щодо ефективностi системи внугрiшнього контролю
;
оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обцрунтованiсть

,

облiкових оцiнок

персонzrлом;

,

l
l
l
I

i

вiдповiдного розкриття iнформацiТ, зроблених управлiнським

висновку

доходимо
щодо прийнятностi використання управлiнським
персонurлом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи
для бухгалтерського
облiкУ та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв,
робимо висновок, чи iснуеЪу.rauu
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний clMHiB мож ливiсть
пiдприемства продовж ити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доход{ мо висновку
щодо
iснуваннЯ такоi суттевоi невизначеностi, ми повиннi привернуги
в
своему
звiтi
увагу
аудитора до вiдповiдного розкритtя iнформацii
звiтrтостi або, якщо TaKi

у фiнансовiй
розкриттЯ iнформацii е неналеж ними, модифiкрати свою думку. Нашi висновки
фунтуютЬся Еа аудиторсЬких докаЗах, отриманих до дати Еашого звiry аудатора. BTiM
майбутнi подii або умови мож угь примусити Пiдприемство припинити свою
дiяьнiсть на

безперервнiй ocHoBi.
,
оцiЕюемо загаJI ьне подання, структуру та змiст
фiнансовоi звiтностi вкJI юtшо
з розкриттями iнформацii, а також те, чи покчlзуе
звiтнiсть
операцii та подii, що
фiнансова
покладенi в основу ii складання, так, щоб досягти достовiрного вiдобрu* aЪrо.

Ми повiдомJU{ емо тим, кого надiлено найвищими повноваж еннями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведеннJI аудиту та cyTTeBi аудиторськi
резуJьтати,
ВКJI ЮЧtlЮЧИ бУД-ЛСi cYTTeBi неДолiки заходiв внугрiшнього контроJI ю, виявленi налrли
пlд

час аудиту.
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Не вносячи до нЕlшого висновку застереж ень, в наступних пояснювaльних параграфах, ми
звертаемо увагу на додаткову iнформацiю.
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КП к ПI Bf Е НН о-ЗАЮf HI ТЕ ПЛ о МЕ Р Ext Ь)

Повне найменування

КОМУНАЛЪНЕ ШДПРИеМСТВО кПI ВЩЕННО- ЗАХI ДНI
а
ТЕПЛОМЕРЕЖI )
Скорочене найменування ЮI кПI ВЩЕННО - ЗАХI ДНI ТЕПЛОМЕРЕЖI )
Товариства

т

Органiзацiйно-пр авова
Комуна-шьне пiдприемство
форма Товариства
Код за €
Д РПОУ
з6| 2з0| 9
Виписказ €
диного
держ авного реестру
.Щата держ авноi реестрацii: 0 1.09.2008р.
юридичних осiб,
,Щата запису: 01.09.2008 р.
фiзичних осiб-пiдприемцiв
Номер запису: 1 673 108 0005 006139
та громадських
формувань
Мiсце проведення
держ авноi реестрацii

Виконавчий KoMiTeT Хмельницькоi мiськоi ради

Мiсцезнаходж ення

29025, Хмельницька обл., MicTo Хмельницький, ВУЛИЦЯ

OcHoBHi види дiяльностi
за КВЕЩ-2010

Лiцензiя (дозволи)

Кiлькiсть працiвникiв
Керiвник
Головний бухгалтер

курчА

| 7ll

Код КВЕЩ 35.30 Постачання пари, гарячо1 води та
кондицiйованого повiтря;
Кол КВЕЩ 42.99 Булiвництво iнших споруд;
Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергii;
42.2|
Розпорядж ення ХмельницькоТ обласноi держ авноi
адrлiнiстрацii вiд 21 .12.2018 р. Nч898/ 2018-р кПро
переоформлення лiцензiй на безстроковi> > Лiцензii cepii АЕ
J$199675 на провадж ення господарськоi дiяльностi з
виробництва тепловоi енергiТ; cepiT АЕ Jф199676 на
провадж ення госrrодарськоi дiяльностi з транспорт} ъаншI
тепловоi енергii магiстральними та мiсцевими
фозподiль.мми) топловими мереж ами; cepii АЕ J\ Ъ 199677
на провадж ення господарськоi дiяльностi з постачання
тепловоi

2| 9

возБор

ПАВЛО ВАСИЛЪОВИЧ - директор з
| 7.04.20| 8. згiдно Розпорядж ення Хмельницькоi мiськоi
вiд 16.04.2018 . Jф147-K
Починок Людмила Кiндратiвна з 03.11.2008 р. (наказ Ns03-K
вiд 0З.1 1 .2008
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всmановленuл, нормаmuвалl

Концептуа;lьною основою для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi Пiдприсмства е Закон
УкраТни < Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд 16.07.1999 J\ Гч
996-XI V (зi змiна,rи i доповненнями) (нада_пi - Закон Nч 996) та Нацiональнi полож ення
(стаrrдарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансовоТ звiтностi в УкраiЪi, внутрiшнi полож ення
Пiдприемства. Враховlточи вимоги Мiж народних стшrдартiв фiнансовоТ звiтностi
Пiдприемством розроблено та затвердж ено наказ про облiкову полiтику та органiзацiю
бухга;lтерського та податкового облiку Nч 383 Зl.| 2,2014 року iз змiна:чrи, який включае
загальнi питання складання фiнансовоi звiтностi та контролю за достовiрнiстю фiнансовоТ
iнформацii.

Пiдприемство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i
} льних одиницях i в узагz} льненому грошовому виразi
результатiв своеi дiяльностi в нi} тур€
шJI яхом безперервного док} ментaI льного i взаемопов'язаного iх вiдображ ення. Облiк
повнiстю автоматизоваллий.

Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюеться методом подвiйного запису
згiдно з Планом paxyHKiB бlхга-птерського облiку у вiдповiдних ж урналах-ордерах та
аналiтичних вiдомостях. Пiд час перевiрки змiсту наданих бухгалтерських звiтних форм,
аудиторtlN,I и встtlновлено, що покЕI зники в них взаемопов'язанi i тотож нi мiж собою, в
цiлому вiдповiдають даним peecTpiB бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi
Пiдприемства вiдображ енi yci показники, якi мають суттевий вI I лив на звiтнiсть.

Пiд час перевiрки були розглянугi бlхгалтерськi принципи оцiнки окремих статей
балаrrсу, використанi керiвництвом Пiдприемства, та зроблено оцiнку вiдповiдлtостi
застосованих принципiв нормативним вимогЕlм щодо органiзацii бухга;rтерського облiку
та звiтностi в YKpaiHi, чинЕим tI ротягом перiоду перевiрки.

На ocнoBi проведених аудитораlrди TecTiB встановлено, що бухгалтерський облiк в цiлому
ведеться на Пiдприемствi вiдповiдно до вимог Закону ] ф 996, Нацiональних полож ень
(стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших зчж онодавчих та I I ормативно - правових
документiв з питань органiзацii бlхгалтерського облiку та звiтностi.

При перевiрчi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприемства за 2018 piK

складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображ енi на пiдставi первинних
документiв.

За2018 piK загальнi активи Товариства збiльшились на 9,ЗУо i станом :на3I .| 2.2018 року
скJI адають 94842 тис. грн. Збiльшення активiв на загаJI ьну суму 8095 тис. грн. вiдбулось в
основI I ому за рахунок збiльшення необоротних активiв та iнших оборотmс аrслrвiв.
OcHoBHi засоба

OcHoBHi засоби вiлображ аються за первiсною вартiстю за вирахування] !1 накопI iченого
зносу та накопиченлiх збиткiв вiд зменшення корисностi. вiдповiдно до вимог П(С)БО 7
KOcHoBHi засоби> . затвердж еного наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 27.0.1.200]
р. JФ 92 (далi - П(С)БО NЪ 7).
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за даними фiнансовоi звiтностi Пiдприсмства станом на 31 Грущя 2018 року на балансi
облiковуються ocHoBHi засоби первiсною вартiстю 77222 тис. грЕ. Сума нарахованого
ЗНОСУ ОСНОВних засобiв та iнших необоротних матерiальних чж тивiв станом на 31 грудня
2018 року склала 416I б тис. грн., зtlлишкова BapTicTb основних засобiв становить 35606

тис. грн.

Вiдповiдно до Наказу про облiкову полiтику нарахранI I JI ttмортизацii на ocHoBHi засоби

здiйсr* оеться прямолiнiйним методом.

Згiдно з наданими на розгJI яд аулиторiв документами нарахування амортизацii малоцiнних

необоротних матерiальних активiв гругtи кI ншi необоротнi матерiальнi активи)

ПРОВОДитЬся 100% списання BapTocTi при введеннi в експлуатацiю, що вiдповiдас вимогам
Наказу про облiкову полiтику та вимогалл П(С)БО Nч 7.

АУдитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу гI ротягом звiтного перiоду.

на натпу Д} мку, ланi фiнансовоi звiтностi Пiдприемства стосовно осЕовних засобiв та
iншиХ необоротниХ матерiальниХ активiВ в цiломУ вiдповiдаrоть даним peecTpiB

аналiтичного та синтетиI шого облiку Пiдприемства та первинним документаI \ { , наданим на
розгляд аудиторам; склад основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв,
достовiрнiсть i повнота ix оцiнки в цiлому вiдповiдають вимогаN{ П(С)БО 7 та нормалл
облiковоI полiтики, визначеноi Пiдприемством.

Запасu

Придбанi (отриманi) заfI аси зараховуI оться Еа ба-панс Пiдприемства за первiсною
вартiстю. Первiсна BapTicTb запасiв визначаеться згiдно з П(С)Бо g кЗаласи>
затвердж еного наказом MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни вiд 20.10.1999 р. Nч 246 (дыlt п(с)Бо J\ ъ 9).

при вибуттi запасiв оцiнка ix здiйснюеться по методу собiвартостi перших за часом
надходж еЕня запасiв (метод ФI Фо). Списання запасiв проводиться на пiдставi первинних
документiв, якi пiдписанi уповновчDкеними особаlrли пiдприемства та затвердж енi в
установленому порядку.
Аналiтичний облiк запасiв ведеться Пiдприсмством у вiдомостях по кож ному виду запасiв
ОКРеМО У РОЗРiЗi наЙменувань. Станом на 31 грудня 2018 р. запаси скJI адають | 7454 тис,
грЕ.

i

На НашУ ДУмку,

у

заrrаси достовiрно
повно вiдображ енi
фiнансовiй звiтностi
ПiдприемСтва; ik визнання, класифiкацiя, оцiнка, а також ступiнь розкрит:гя iнформацii, в
цiлому вiдповiдають вимогаI \ 4 п(с)Бо 9 та нормам облiковоi полiтики, визначеноТ
Пiдприемством.
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станом на 31 грудня 2018 р. на Пiдприемствi облiковуеться дебiторська заборгованiсть за
наданi посл} ,ги по рахунку З61 кРозрахунки з вiтчизняними покупцями> в сlлti 27811
ТИС. гРн. (причопrу 2192| тис. грн. з них - за строками непогашення до 12 lriсяцiв).
ПОГаШенЕя якоi протягом 2018 р.проводилось, аJI е одночасно виникала нова
Заборгованiсть за наданi послуги, тобто така дебiторська заборгованiсть е поточною.
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Структура дебiторськоi заборгованостi: Зi 21579 тис. грн. загалъноi 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 ивачi 25\ 9,З тис. грн.
Пiдприемством створено резерв сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв в 2018 роцi
стаI I овив 99,5 тис црн., з них 38,5 тис. грн. використано. Списання боргiв здiйснювалося
виключно за рiшенняtrл суду.
I нша поточна дебiторська заборгованiсть на 31грудня 2018 р. становить 2748 тис. грн., що
вiдповiдас первинним документам та даним peecTpiB аналiтичного облiку.

На нашу д)умку, бухгалтерський облiк поточноi дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться
Пiдприемством в ycix суттевих аспектах вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 кЩебiторська
заборгованiсть> > , затвердж еного наказом MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни вiд 08.10.1999 р.
Ns 2З7 (дшti - П(С)БО Jt 10).
Гроtuовi Kolama

Операцii по поточних рахуI I ках здiйснюються з дотримаЕням вимог "I нструкцii про
безготiвковi розрахунки в YKpaiHi в нацiональнiй валютi", згiдно з Постановою Правлiння
Нацiонального банку УкраiЪи вiд 2| сiчня 2004 року за J',lЪ 22, зареестрованоi в
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 29 березня 2004 року за Ns 37718976, з урахуванням змiн та
lльного банку УкраiЪи. Залишок
доповнень, внесених Постанова:rли Правлiння Нацiон€
грошових коштiв Пiдприемства в нацiональнiй валютi станом на 31 грудня 2018 року
скJI ав 4466 тис. грн., що вiдповiдае банкiвським випискам та даним, вiдображ еним у
фiнансовiй звiтностi Пiдприсмства.

KacoBi операцii Пiдприемством гI ротягом 2018 року вiдображ алися в облiку з
дотримаI I ням вимог дiючого Порялку веденшI касових операцiй, який визначено
Постшrовою Правлiння Нацiонального баr* у УкраiЪи вiд 15.| 2.2004 ] ф бЗ7 кПро
затвердж ення Полож ення про ведення касових опералiй у нацiона;lьнiй валютi в УкраiЪi>
iз змiнаlчrи i доповненнями. Залишку готiвкових коштiв в Kaci Пiдприсмства станом на 31
грудня 2018 року немае.

Згiдно облiковоi полiтики Пiдприемства, грошовi кошти та iх еквiвilленти облiковуються
за iх номiнЕtJI ьною вартiстю. На нашу думку, визнаншI , класифiкацiя, оцiнка грошових
коштiв та iх еквiвалентiв станом на 31 грудня 2018 року вiдповiдають вимогаN,I визнанI uI
активами, згiдно з П(С)БО та iнших нормативних документiв, а також достовiрно i повно
розкритi у фiнансовiй звiтностi.

поmочнi зобов'язання
Стапом на 31 грудня 2018 року на бухгалтерських pzlxyнKax Пiдприемства облiковуеться

потоI I на кредиторська заборгованiсть:

.
.

затовари, роботи, посJI уги 109з64 тис. грн.;
за розрахункzlми з бюдж етом в cyMi 14З тис. грн.;
о з оплати прачi - 683 тис. грн.;
поточна кредиторська заборгованiсть за одерж аними авансампЗ829 тис. црЕ.,
в
що цiлому вiдповiдае даним первинних документiв та даЕим peecTpiB шrаrrirищого та
синтетичного облiку.
Основними пiдrриемствами- кредиторtt] чI и е:

.

1

заборгованостi станом ца
31.12.2018 р., тис. грн.

питома вага в загальнiй
cyMi кредиторськоi
заборгованостi, О/ о

101546,1

92,9

3741,6

з,4

644,|

0,6

2212,6
I 2] '9,6
1 09364

2,0

Сума кредиторськоi

Кредитор

НАК < Нафтогаз УкраiЪи>
ПАТ < ХмельЕицькгaз)
ПАТ < Укртрансгаз> Красилiвське
упразлiння ЛВУМГ
МКП кХмельницькводоканал)
I ншi
Разом

1,1

100,0

На нашу д)/ мку, визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань Пiдприсмства станом на
31 грулня 2018 року в цiлому вiдповiдають вимогам Наказу rrро облiкову полiтику та
вимогаNI П(С)БО 11 < < Зобов'язання), затвердж еного нtж чtзом MiHicTepcTBo фiнансiв
Украiни вiд 31.01.2000 р. JФ 20 (да:li - П(С)БО Nч 11).
власнuй копimа"ц

Власний капiтал вiдображ аеться в ба;lшrсi одночасно з вiдображ енням активiв або
зобов'язань, якi призводять до його змiни. За даними Балансу власний капiтаrr
Пiдприемства зменшився протягом року i станом на 31 грудня 2018 року скJI адае с} му
MiHyc 2З524 тис. грн. та мае наступну структуру:
тис
34525
Зареестрований (пайовий) капiтал
8436
Капiтал в дооцiнках
4з4з
Додатковий капiтал
в т.ч. емiсiйний дохiд
Резервний капiтал
(10745)
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
8з
неоплачений капiтатr
Вилучений капiтал
(23524)
разом власний капiтал

На нашу думку розмiр та структура власного капiта;lу стаЕом на 31 грудня 20L8 року в
ycix сl"гтевих аспект.ж вiдображ енi у фiнансовiй звiтностi Пiдприемства достовiрно).
Сmаmуmнuй капimшl

На думку аудиторiв розмiр статутного капiталу у фiнансовiй звiтностi Пiдприемства
станом на 31 грудня 2018 року в cyMi З4525 тис. грн. i е достовiрнI аrrл. Неоплачений
капiтал Пiдприсмства станом на 31 грудня 2018 року становить 83 тис. грн.

,Щоdаmковuй капimал

За даними фiнансовоi звiтностi Пiдприемства станом на З1 грудня 2018 року сума
додаткового капiтаlry скJI адас 4343 тис. грн.
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Вiдображ ення дохо] iв в бухгалтерському облiку Пiдприсмства здiйсню€
(послуг),
виписок банкr'.
виконаних
aKTiB
первI
I
ннI
1\
наступних
локументiв:
робiт

l
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розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9
Закону Jф 996.

Структура доходiв Пiдrриемства за даними Звiту про фiнансовi результати за 2018 piK та
даними облiкових регiстрiв в цiлому вiдповiдають даним первинних документiв.

На напrу д} / мку, бухгшrтерський облiк доходiв в 2018 роцi Пiдприемства в ycix суттсвих
аспектах ведеться вiдповiдно до норм П(С)БО 15 к.Щохiд> , затвердж еного наказом
MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни вiд 29.11.1999 р. Nч 290 (далi - П(С)БО ] ф 15).
Бухга_птерський облiк витрат Пiдприемства здiйснюсться на пiдотавi наступних
первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), накJI адних, iнших первинних та
розрахункових документiв. За результатап4и аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi,
якi вiдобрЕDкено в оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторап{ , в основному
вiдповiдаrоть первинним документаI \ ,{ та даним фiна"тrсовоТ звiтностi Пiдприемства за 2018
piK.
Структури виц)ат Пiдприемства за даними Звiту про фiнансовi результати за 2018 piK та
даними облiкових регiстрiв в цiлому вiдповiдалоть даним rrервинних документiв.
На нашу д} мку, облiк витрат Пiдприемства ведоться в цiлому вiдповiдно до норм:
П(С)БО 16 < Витрати> , затвердж еного наказом MiHicTepcTBo фiнансiв УкраiЪи вiд
3] r] 12.1999 р. Jф 318;
- П(С)БО 9 < < Запаси> , затвердж еного наказом MiHicTepcTBo фiнансiв УкраiЪи вiд
20.10.1999 р. Jф 246;
- П(С)БО 7 KOcHoBHi засоби), затвердж еного нtж tlзом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
вiд27.04.2002 р. } ф 92;
- П(С)БО 12 < Фiнансовi iнвестицii> , затвердж еного наказом MiHicTepcTBo фiнансiв
УкраiЪи вtд26.04.2000 р. J\ Ъ 91;
- П(С)БО 26 < < Виплати працiвникам), затвердж еного наказом MiHicTepcTBo фiнансiв
УкраТни вiд 28.10.2003 р. Ns 601.
За 2018 piK Пiдприемство отримЕrло збитки в cyMi З0719 тис. грЕ.
Сума непокритого збитку Пiдприемства станом на 31 грудня 2018 року складае 7а 745

тис. грн., а збиток за результатаNI и роботи в 2018 роцi становить 30 719 тис. грн. При
цьому не вiдшкодовано з держ Еlвного бюдж ету рiзницю в тарифах за20| 6-2018 р.р. в clMi
96 125,5 тис. грн. Тобто приtI иною збиткiв Пiдприемства е недотримання розрахункiв в
частинi держ авноi тарифноi полiтики за послуги постачання тепловоТ енергii.

Вiдповiдно до ст. 10 Закону УкраТни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Украiнi" вiд \ 6.07.1999 р. NЬ 996-XI V з метою забезпечення лостовiрностi даних
бlхга,rтерського облiку та фiнансовоi звiтностi, Пiдприсмством, бу-rа проведена рiчна
iнвентаризацiя активiв i зобов'язань згiдно з нак€Lзом Jф 241 вiд 15 листопада 2018 року.
Порядок tI роведення та вiдображ ення результатiв рiчноi iнвентаризашii в облiку
вiдповiдають вимогам < Полож ення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань>
в
строваного
затвердж еного наказом Мiнфiну Украiни вiд 02.09.2014 р. J\ Ъ 879 та заре€
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи З0 ж овтня 2014 р. за Nq 13б5126| 42. В ходi iнвентарrrзаrrii
розбiж ностей мiж фактичними та даними бlхгалтерського облiку не BcTaHoB-rI eHo.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть Пiдприемства за 2018 piK складено на пiдставi :aHttx
оборотно-сальдовоi вiдомостi, в якiй немае розбiж ностей з регiстрами синтетичногL] та
аналiтичного об.-тiк1 i первинними докуN4ентами. I cHlToTb адекватнi та достовiрнi :aHi з

ycix суттевих пит€lнъ аудиторськоТ перевiрки звiтностi. Надана iнформацiя е достатньою
для вiдобрчDкеЕшI реzuьЕого стану справ у Пiдприемствi.

Вuсловлення dyMKa щоdо наявносmi суmmевuж невidповidносmей мiэtс фiнансовою
звimнiсmю, u4о пidляzала ауdumу, mа iнu,лою iнфорлtацiею, tцо розкрuвuilпься

Пiд час виконанЕя завдzI ння (згiдно з МСА 720 кВiдповiда;rьнiсть аудитора щодо iншоi
iнформацii в докуN[ ентах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть> ) ми
здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi с)rггсвих невiдповiдностей
мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiею, що розкривасться
piвoм 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 нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю

е ознайомитися з

сугтева невiдповiднiсть мiж iншою
iншою iнформацiею та rrри цьому
iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знzшнями, отриманими пiд час аудиту,
або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на
ocHoBi проведеЕоТ нами роботи ми доходимо висI I овку, що icHye суттеве викривлення цiеi
iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити rrро цей факт. Ми не виявили таких фактiв,
якi потрiбно було б включити до звiту.
розгJuI нути, .пл icHye

Вuсловлення dyMKa u.qоdо спiвпрацi Пidпрuелtсmва з пов'язанамu особсtмu

форма Примiток, затвердж ена наказом MiHicTepcTBoM фiнансiв
УкраiЪи вiд 29.11.2000 p.Ns З02 (у редакцii накЕLзу МФУ вiд 28.10.2003 р. Nэ 602), не
мiстить вимог до стислого викладу облiковоi полiтики та iншоi пояснювальноТ
iнформацiТ, тому iнформацiя щодо операцiй здiйснених iз пов'язаними особалли не

В зв'язку з тим, що

розкрита.

Вuсловлення dулlка uцоdо idенmuфiкацit mа оцiнкu ауdаmорською фiрллою разuкiв
суmm€
воzо вuкрuвлення фiнансовоt звimносmi внаслidок utж райсmва (МСА 240
m ься tuахрайсmва, прu ауdаmi фiнансовоi
"Вidповidальнiсmь ауdumора, u4о сmосу€
звimносmi").

Викривлень фiнансовоi звiтностi КП кПiвденно-Захiднi тепломереж i> за 2018 piK в
наслiдок шахрайства аудитора} 4и не було встановлено (МСА 240 < Вiдповiдальнiсть
аудитора, що стосуеться шахрайства, при аудитi фiнансовоi звiтностi> ).
I нфорлtшцiя про наявнiсmь поdiй пiсля dаmа балансу

Наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображ енi у фiнансовiй звiтностi,
проте мож угь мати суттсвий вплив на фiнансовий cTrtн КI I кПiвденно-Захiднi
теI I ломереж i> за 2018 piK аудитораI uи не встановлено.

ацiя пр о пр u lvy uце н ня пр о б ез п ер ер в Hic mь D iшtb но cmi
На пiдставi даних фiнансовоi звiтностi Пiдприсмства аудиторами були розрахованi oKperli
фiнансовi показники станом на 3 1 грулня2018 року, якi наведенi в наступнiй таблицi:

I H ф орлt
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значення показника
Показник

Формула розрахунку

Коефiцiент лiквiдтостi
Коеф iцiент абсоrпотrrоi

лiквiдностi
Коефiцiснт покриття
Коефiцiент загальноi
лiквiдностi
Коефiцiент фiнансовоi
стiйкостi(платоспромож ностi,

з| .| 2.20| 7

31.12.2018

Ф1 (pl160+ p1165) / Ф1
(р1695-р1665-р1660)

0,08

0,04

Ф1 р1165 / Ф1 р1695

0,08

0,04

Ф1 (р1195-р1170) / Ф1
(р1695-р1665-р1660)

0,61

0,4]

ф1595-р1520-р1525 +
р1 695-р1 б65-р1 660)

0,61

0,4]

Ф1 р1495 / Ф1 р1300

0,004

- 0,25

248,з

_5,03

Ф1 (р1195-р1170) / Ф1

aBToHoMii)

Коефiцiент спiввiдношення
залученого i власного
капiталу (коефiцiент
фiнансового ризику;
фiнансування)

Ф1 (р1595+ р1695) / Ф1
р1495

Чистий оборотний капiтал
(тис. грн.)

Ф1 Ф1195-р1170) * Ф1
ф1695-р1665-р1660)

- з4750

-6з427

Коефiцiент рентабельностi
активlв

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

- 0,07

- 0,2з

Ф1 р. | 495 lФ1 Ф. 1595 - р.
| 520 - р. 1525 + р. 1695-р.
1665-р. 1660)

0,004

- 0,2

Коефiцiснт фiнансовоТ
стабiльностi
Коефiцiент забезпеченостi
власними оборотними

Ф1 Ф.1495-р1095) i р1195

_

0,66

- l,| 4

засобалли

з

вищевикладеного та узагапьЕюючи результати проведеного аналiзу
фiнансового стану, мож емо зробити висновок, що станом на 31 цудня 2018 року
фiнансовий стан Пiдприемства е вкрай скJI адним. Щанi показники, що характеризують
фiнансовий стан та платоспромож нiсть Пiдприемства станом на З1 | рудня 2018 року, а
також враховуючи iнформацiю, яка надiйшла вiд Керiвництва Пiдlриемства щодо
подальшого безперервного функцiонування) свiдчить про rrод€
t Jьшу мож ливiсть
безперервного функцiонування Пiдприсмства як суб'екта господарюв€
I I il{ я.

Виходячи

Однак, на нашу думку подальше безперервне функцiонування Пiдприсмства в ocHoBHo\ I \
залеж ить вiд вирiшень проблем (наприклад - повернення рiзницi в тарифах. вI { конання
Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраI ни вiд 19 ж овтня 2018 р. ЛЬ 867 < Про затвер.] я\ ення
Полож ення про покладення спецiальних обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного газ\ ,
для забезпечення загальносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонlъання рI I нк\
природного газу) про фiнансову пiдтримку пiдприемств) на держ авному piBHi.
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.Щовiдково: в лсостi фiнансовоi пiдтримки в 2018 роцi Пiдприемством отримано 24 млн.
грЕ., €l протяюм trершого квартulлу 2019 року
8 млн. грн., що е значно менше по

-

вiдношенню до iсЕуючоi заборгованостi по рiзницi в тарифах, яка тягне за собою збитки.
Вказане вище в свою чергу мож е поставити пiд суплнiв твордж ення Керiвництва
Пiдприемства пI ю здатнigть суб'екта господарюванI UI лродовж увати свою дiялiнiсть на
безперервнiй ocHoBi ( МСА 570 кБезперервнiсть> ).

I HШI ПИТАННЯ
OcHoBHi вidолtоспli

Повне найменувшrяя аудиторськоi
фiрми вiдповiдrо до уст€шовчих
документiв, якою було здiйснено

Приватна аудиторська фiрма "АУДИТСЕРВI С"

аудиторську перевiрку
Код за еДРПОУ

2| з2з9з|

i

Номер дата видачi Свiдоцтва про
вкJI ючення до Реестру аудиторських
фiрм та аудиторiв, виданого АПУ
Номер та дата Свiдоцтва AI TY про
вiдповiднiсть системи контролю
якостi

Свiдоцтво

J$ 0128, видано

рiшенням

J\ b 0631 видано

рiшенншл

Аудиторськоi паJI ати Украiни вiд 26.0I .200I
р. JФ 98

Свiдоцтво

Аулиторськоi палати Украiни вtд 29.09.2016 р.

Jt

з3014

Свiдоцтво чинне до З| .12.2021 р.

J\ Ъ 0128

< Суб'екти аудиторськоi
фоздiл
дiяльностi> ; роздiл кСуб'скти аудиторськоi

Номер реестрацii в PeecTpi аудиторiв
та суб'ектiв аудиторськоi дiяльпостi
Аудиторськоi палати УкраiЪи

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора,
який
проводив аудиторську

перевiрку, та серiя, номер, дата
видачi Сертифiката аудитора,
виданого

АПУ

дiяльностi,

якi мають право

гI роводити

обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi> та
роздiлу кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що cTaHoBJuI Tb
Мярковський Анатолiй
сертифiкат
аудитора серii А Jt 001015 вiд 24 березня 1994
року, виданий рiшенням Аудиторськоi палати
УкраiЪи Jtlb 13 вiд24 березня 1994 р.

I

Мiсцезнаходж ення

2900 0, Хмельницька область, м. Хмельницький,
вул. Гагарiна, будинок 26

l

Телефон/ факс

(0382) 658-| 67

OcHoBHi BidoMocmi про yJ| roqu dоzовору на провеdення ауdаmу:

Аудит фiнансовоi звiтностi

кП

вiдповiдно до договору J'{ Ъ16 вiд
року.

кПiвденно-Захiднi тепломереж i> > за 2018 piK пI юведено
1 1.03.2019 р., з 12 березня 2019
року по 26квiтня 2019

Найменування органу, який призначиВ суб'екта аудиторськоI дiяльностi на проведеЕня
обов'язкового аудиту - Керiвництво Пiдприсмства

I2

Ключовим партнеро\ { завдання

з

аудиту, результатом якого

с цей звiт

незалеж ного

аудитора, е Нiко--lаl"tчr-к Тетяна I BaHiBHa.

,Щодатки: Ба;rанс (Звiт про фiнансовий стан) станом

п

наЗl.| 2.2018 piK;

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 piK;
Звiт про рух грошових коштiв за 2018 piK;
Звiт про власний капiтал за 2018 piK;
Примiтки до рi.шоi фiнансовоi звiтностi за 2018 piK.

Ключовий партнер з аудиту
/ сертифiкат cepii А J\ Ъ 004119,
N9 86 вiд 28.01.2000 року,

103

Нiколайчук T.I .
Аудиторськоi
палати
УкраI ни
рiшення
аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоi

дiяльностi/
о.

Ё

.Щиректор

ПАФ (АУДИТСЕРВI С)

/ сертифiкат аудитора cepii

)К

Код
2132393] .

А

на
101095

Украiни Nэ 1З вiд 24.0З.| 994

в

Мярковський А.Й.
рlшення Аудиторськоi палати
peecTpi аулиторiв та суб'ектiв

аудиторськоТ дiяльностi/
Щата складання аудиторського

звiry:

25

квiтня 2019 року.

1з

