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1. Звіт щодо фінансової звітності 
 

Думка із застереженням 
Нами, аудиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторсько-

консалтингова група «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (надалі – Аудиторська фірма), 
проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності 
встановлених законодавством вимог до формування фінансової звітності, що додається, 
та включає загальну інформацію про Комунальне підприємство 
«Словміськводоканал» (надалі – Підприємство) у складі: Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) станом на 31.12.2020 року, Звіту про фінансові результати за 2020 рік, 
Звіту про рух грошових коштів за 2020 рік, Звіту про зміни у власному капіталі за 2020 
рік, приміток до фінансової звітності за даними бухгалтерського обліку станом на 
31.12.2020 року, пояснювальної записки до виконання доходів і витрат за 2020 рік, 
інформації до виконання фінансового плану за 4 квартал 2020 року, складених згідно з 
принципами бухгалтерського обліку, які є загальноприйнятими в юрисдикції України 
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
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На думку аудиторів, за винятком впливу питань, викладених у розділі «Основа для 

думки із застереженням», фінансова звітність Комунального підприємства 
«Словміськводоканал» станом на 31 грудня 2020 р., що додається, в суттєвих аспектах 
відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
чинному законодавству України. 

 
Основа для думки із застереженням 

 
У примітках до фінансової звітності (пояснювальна записка до виконання доходів і 

витрат за 2020 рік, інформації до виконання фінансового плану за 4 квартал 2020 року,) 
не в повному обсязі наведено інформацію, розкриття якої передбачено ПСБО. Зокрема, 
наступну інформацію: дату затвердження фінансової звітності (п. 4.5 Розділу IV ПСБО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності»); методи оцінки основних засобів, 
нематеріальних активів, запасів (п. 6.2 Розділу IV ПСБО 1); інформація про призначення 
та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого 
капіталу) (п. 7 Розділу IV ПСБО 1), склад статей звіту про рух грошових коштів «Інші 
надходження», «Інші витрачання» (п. 10.2 Розділу IV ПСБО 1), характер відносин між 
пов'язаними сторонами,  види та обсяги операцій пов'язаних сторін (п. 11 ПСБО 23 
"Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"); діапазон строків корисного 
використання основних засобів (п. 36.2 ПСБО 7 «Основні засоби»), методи визначені 
резерву сумнівних боргів (п. 13.4 ПСБО 10 «Дебіторська заборгованість»), облікову 
політику щодо визнання доходу, включаючи спосіб визначення ступеня завершеності 
робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких визнається за ступенем завершеності (п. 
25.1 ПСБО 15 «Дохід»). 

 
Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017 року і Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, та вимог інших законодавчих актів 
України.  

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики 
відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є 
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 
 
 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 
питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 
думки щодо цих питань.  

Ми визначили, що ключові питання аудиту, про яке необхідно повідомити в 
нашому висновку відсутні. 
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Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності 
Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо увагу на те, що 

Підприємство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В 
результаті нестабільної ситуації в Україні діяльність Підприємства супроводжується 
ризиками. Не зважаючи на те, що економіка України вважається ринковою, вона 
демонструє певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Після значного 
погіршення через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, політична та 
економічна ситуація в Україні залишається нестабільною. Уряд України не полишає 
спроб проведення комплексних структурних реформ, які мають на меті усунення 
існуючих дисбалансів в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбу з 
корупцією, удосконалення судової системи, тощо та, в кінцевому підсумку, створення 
умов для економічного зростання в країні.  Подальше існування політичної та 
економічної нестабільності може призвести до непередбачених змін економічної ситуації, 
які вплинуть на характер операцій підприємства.  

Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Підприємства на 
даний момент з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не 
містить коригувань, які могли би бути результатом таких ризиків. Вони будуть 
відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути 
оцінені. 

 
Інша інформація 
 
У відповідності до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншою інформації» 

іншою інформацією вважається звіт про виконання річного фінансового плану за 2020 
рік, що складається згідно тих самих правил бухгалтерського обліку, що і фінансова 
звітність станом на 31.12.2020р., а також звіт про фінансові результати та виконання 
структури тарифів за видами діяльності ліцензіата за 12 місяців 2020 року. 

Звіт про управління за 2020 рік Підприємством на момент надання аудиторського 
звіту не складено.  

Відповідальність за іншу інформацію несе керівництво Підприємства. Думка 
аудитора не поширюється на іншу інформацію, відповідно аудитор не висловлює 
аудиторської думки та не робить висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої 
інформації. 

Аудитором не виявлено суттєвих розбіжностей між фінансовою  
звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією.  

МСА не встановлюють відповідальність аудитора за отримання впевненості щодо 
іншої фінансової інформації. Проте аудитор повинен розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або інформацією, 
отриманою в ході проведення аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що 
містить суттєве викривлення. У разі виявлення за результатами аудиту суттєвого 
викривлення іншої інформації, аудитор зобов’язаний повідомити про цей факт. Ми не 
виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. 
 

 
 Відповідальність керівництва за фінансову звітність 

Керівництво  Підприємства розуміє і визнає свою відповідальність за: 
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• складання фінансової звітності відповідно до Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, вибору та застосування відповідної облікової 
політики, подання облікових оцінок; 

• внутрішній контроль, який за визначенням керівництва Підприємства є 
необхідним для надання можливості складати фінансову звітність, що не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; 

• виконання оцінки здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі, доречність використання припущення про безперервність діяльності 
як основи для бухгалтерського обліку та розкриття питань, що стосуються безперервності 
діяльності у фінансовій звітності відповідно до ПСБО; 

• забезпечення доступу аудитора до інформації з метою аудиту, як того вимагає 
МСА 210.  

 
Відповідальність  Підприємства визначена, зокрема, МСА 210 «Узгодження умов 

завдання з аудиту», погоджена у листі-угоді від 07.04.2021р. і договорі про надання 
аудиторських послуг № 07-1/4 від 07.04.2021р. 

 
 

Ті, що наділені найвищим повноваженнями 
Відповідно до п. 10 МСА 260 «Повідомлення інформації тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями» ті, кого наділено найвищими повноваженнями - це особа 
або орган, які відповідають за нагляд за стратегічними напрямами діяльності суб’єкта 
господарювання і несуть відповідальність за підзвітність суб’єкта господарювання, у 
тому числі нагляд за процесом фінансового звітування. 

У даному випадку тими, кого наділено найвищими повноваженнями є Слов’янська 
міська рада та її виконавчий комітет. 

 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Відповідальність Аудиторської фірми визначена Законом України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність», МСА 200 «Загальні цілі незалежного 
аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», МСА 250 
«Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА 260 
«Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями», МСА 570 «Безперервність», МСА 700 «Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності» та іншими Міжнародними стандартами аудиту, 
Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення», іншими законодавчими та нормативними 
актами. 

Аудиторська фірма несе відповідальність за висловлення думки щодо фінансової 
звітності Підприємства виходячи з оцінки висновків на основі аудиторських доказів, 
отриманих в результаті аудиторської перевірки. 

Аудиторська фірма несе відповідальність за отримання аудиторських доказів, що є 
достатніми та прийнятними для використання як основи для висловлення думки із 
застереженням. 

Відповідно до вимог МСА 200 загальними цілями незалежного аудитора є 
планування і виконання аудиту для отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова 
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звітність  Підприємства в цілому не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
та помилки, а також складання звіту аудитора, що містить думку аудитора.  

Отримання обґрунтованої впевненості передбачає отримання високого рівня 
впевненості. Проте аудит, проведений відповідно до МСА не є гарантією того, що всі 
суттєві викривлення (якщо такі існують) будуть виявлені. Необхідно враховувати, що 
аудиту властиві обмеження щодо виявлення замаскованих викривлень фінансової 
звітності. навіть за умови виконання всього обсягу аудиторських процедур, про що 
зазначено в Міжнародних стандартах аудиту. 

Аудитор використовує професійне судження та дотримується професійного 
скептицизму протягом усього завдання з аудиту, про що зазначено в МСА. 

Відповідальність аудитора включає ідентифікацію й оцінку ризиків суттєвого 
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. При цьому ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю. 

Аудит включає розробку та виконання аудиторських процедур у відповідь на ризики 
суттєвого викривлення для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у 
фінансових звітах. Дані докази повинні бути достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для думки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
яке враховує оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок 
шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього 
контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у 
фінансових звітах, для розробки аудиторських процедур у відповідності до обставин, а не 
для висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання.  

Аудит включає і оцінку облікової політики, прийнятність та обгрунтованість 
облікових оцінок та відповідних розкриттів інформації керівництвом Підприємства, 
загального представлення фінансових звітів.  

Аудитор оцінює загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності, 
включаючи розкриття інформації, та робить висновок про те, чи показано у фінансовій 
звітності операції та події, покладені в основу її складання, у спосіб, що забезпечує 
достовірне подання. 

Аудитор повинен дійти висновку щодо прийнятності застосування керівництвом 
Підприємства припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку. На основі отриманих аудиторських доказів аудит повинен дійти висновку про те, 
чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, яка може викликати значні сумніви 
щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати діяльність на безперервній 
основі. Висновки аудитора ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до самої 
дати звіту аудитора. Проте майбутні обставини або умови можуть змусити Підприємство 
припинити свою діяльність на безперервній основі. 

Аудитор повідомляє тим, кого наділено найвищими повноваженнями, крім інших 
питань інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та значні аудиторські 
результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які значні недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені аудитором під час аудиту. 

При проведенні аудиту аудитором здійснено аналіз господарських операцій  
Підприємства, вивчено договірну систему, облікові регістри, систему бухгалтерського 
обліку та звітності, облікову політику Підприємства, установчі та реєстраційні 
документи, внутрішні накази та положення  Підприємства. 

Iнформацiя, що міститься у цьому аудиторському звiтi, базується на даних 
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бухгалтерського обліку, звiтностi та документах Підприємства, що були надані аудиторам 
керівництвом та працівниками Підприємства, які вважаються надійними та достовірними. 

 
 

Відповідальність аудитора щодо іншої інформації  
У відповідності до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншою інформації» 

іншою інформацією вважається звіт про виконання річного фінансового плану за 2020 
рік, що складається згідно тих самих правил бухгалтерського обліку, що і фінансова 
звітність станом на 31.12.2020р., а також звіт про фінансові результати та виконання 
структури тарифів за видами діяльності ліцензіата за 12 місяців 2020 року.  

МСА не встановлюють відповідальність аудитора за отримання впевненості щодо 
іншої фінансової інформації. Проте аудитор повинен розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або інформацією, 
отриманою в ході проведення аудиту. 

 
 
 

2. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
   

Основні відомості про Підприємство 
 
Реєстраційні дані:   
 
Комунальне підприємство Слов’янської міської ради "Словміськводоканал" 

утворене згідно рішення Слов’янської міської ради від 28.11.2007р. № 40-ХХІ-5 на базі 
комунальної власності територіальної громади міста. Підприємство підпорядковується 
своєму засновнику - Слов’янській міській раді, та її виконавчому комітету. 

 
Дата та номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань: від 10.12.2007р. № 1 277 102 0000 001603. 
 
Скорочена назва: КП «Словміськводоканал». 
Місцезнаходження (фактична і юридична адреса):  
84100, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Вчительська 9.  
Код ЄДРПОУ – 35420080. 
 
Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань встановлено наступні види діяльності 
Підприємства за КВЕД: 

Код КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води (основний); 
Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та 

кондиціонування; 
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах; 
Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування 

промислового призначення; 
Код КВЕД 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод; 
Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів 
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Директор – Шурко Олексій Родіонович, 
Головний бухгалтер – Сіднєва Анастасія Юріївна. 
 
 

Стан бухгалтерського обліку та облікова політика Підприємства  
Бухгалтерський облік ведеться Підприємством відповідно до вимог Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996 - XIV 
(далі - Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
Бюджетного кодексу України, Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих 
активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і 
господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, 
комунальної власності, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 19.12.2006 
№ 1213, Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про 
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних установ», Наказу Мінфіну від 02.03.2002 № 309 «Про 
затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників 
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської 
служби України», та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського 
обліку.  

 
Облікова політика Підприємства затверджена Наказом від 15.05.2018р. № 85 «Про 

організацію бухгалтерського обліку та встановлення облікової політики підприємства». 
 
На Підприємстві діє журнально-ордерна система ведення бухгалтерського обліку та 

складання звітності. Для ведення бухгалтерського обліку використовується програма 
«1С» та інше програмне забезпечення. Автоматизація програмного забезпечення 
потребує вдосконалення.  

Бухгалтерський облік Підприємства ведеться у розрізі видів діяльності, а саме: 1) 
ліцензовані (централізоване водопостачання і водовідведення), 2) не ліцензовані, 
державне регулювання яких здійснює НКРЕКП (централізоване постачання холодної 
води та централізоване водовідведення із використанням внутрішньо будинкових 
систем); 3) інші не ліцензовані (постачання неочищеної води, встановлення, ремонт і 
повірка приладів обліку, підготовка технічних умов та інші). 

Стан наявних первинних документів, аналітичних відомостей задовільний. Регістри 
бухгалтерського обліку потребують подальшої систематизації. 

 
1. Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через 

розуміння суб’єкта господарювання і його середовища 
 
Під час оцінки ризиків суттєвого викривлення аудитор керувався МСА 240 

«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» 
та МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через 
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища». 

 
Підприємство здійснює водопостачання  та   водовідведення міста Слов’янськ  та 

селищ Маяки і Мирне.  
Кількість абонентів з централізованого водопостачання: 



8 
 

 населення – 49419,  
підприємства та організації – 1261;  
Кількість абонентів з централізованого водовідведення: 
 населення – 27920,  
підприємства та організації – 1185; 
 
Джерелами водопостачання м. Слов’янськ є: 
1) КП «Компанія «Вода Донбасу» (обсяг закупівлі питної води 17-18 тис. м³ у 

добу) 
2) Власний поверхневий водозабір «Маяки» на р. Сіверський Донець через 

фільтрувальну станцію, що отримує воду від водозабору (обсяг забору 6-7 тис. 
м³ у добу) 

          Основними виробничими потужностями Підприємства є: 328,12 км водогінних 
мереж; 132,51 км. каналізаційних мереж; 3 водопровідні насосні станцій; 19 
каналізаційних насосних станцій; 14 підвищуючи водопровідних насосних станцій; 
водозабір «Маяки» проектною продуктивністю 12 тис. м³ у добу; фільтрувальна станція, 
очисні споруди проектною продуктивністю - 48 тис. м³ у добу.  

В основному експлуатуються мережі, які  побудовані в  60-70-і роки. Регулярні  
капітальні ремонти не проводилися через відсутність коштів. Через це водопровідні 
мережі міста зношені та перебувають у незадовільному технічному стані, а 83 % мереж - 
в аварійному стані. 

Середні фактичні втрати та витрати води за 2020 рік склали 70,5% (у 2019 році - 
66,5%).  Наднормативні втрати та витрати води у 2020 році склали 32,4%. 

Значною проблемою міста Слов'янськ, що впливає на діяльність Підприємства є 
високий рівень стояння ґрунтових вод, через що водопровідні мережі Підприємства 
сильно піддаються корозії, а внаслідок проривів труб відбуваються приховані втрати 
води, які часто не виходять на поверхню землі.  
             Вищезазначені обставини обумовлюють незадовільний стан підприємства. Значна 
сума коштів Підприємства спрямовуються на ліквідацію аварійних ситуацій. 
 

Вищенаведені обставини є характерними для галузі водопостачання України в 
цілому. Так, згідно із статистичними даними в Україні є зношеними 76% мереж. На 
Донбасі через особливості регіону стан мереж водопостачання є критичним, невраховані 
втрати води становлять до 70%. 

 
Підприємством розроблено Схему оптимізації роботи централізованої системи 

водопостачання м. Слов’янськ. 
Основними проблемами у виробничій діяльності підприємства, які вимагають 

значного фінансування, залишаються наступні: 
- завершення будівництва нової фільтрувальної станції по вул. Г. Батюка, 68 

(вартість – понад 22 млн. грн.); 
- капітальний ремонт аварійних ділянок водогонів №1,2,5,6,9,10 (30 млн. грн.); 
- перехід на власні джерела водопостачання, що дозволить відмовитися від 

покупної води, зменшить об'єм втрат води (понад 200 млн. грн.); 
- реконструкція  очисних споруд із впровадженням сучасного очищення 

стічних вод (аеробно-анаеробний метод очищення) (260 млн. грн.) та інші. 
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Аудитором виконані наступні основні процедури для виявлення ризиків суттєвого 
викривлення: 

- запити до керівного персоналу Підприємства, зокрема, які стосуються 
впровадження заходів контролю та специфіки бізнесу Підприємства; 

- аналітичні процедури; 
- спостереження та інспектування. 
 
Процедури щодо оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 

помилки, зокрема, включали наступні методи, загальноприйняті в міжнародній практиці: 
1. Карта нормативних відхилень фінансових індикаторів Беніша та Роксас, які 

полягають у виявленні змін певних характеристик (коефіцієнтів) фінансової звітності у 
порівнянні з попереднім роком . 

2. Метод аналізу розбіжності грошового потоку і операційного прибутку. 
3. Метод аналізу фінансових показників. 

 
Нижче наводимо розрахунок показників карти нормативних відхилень фінансових 

індикаторів Беніша у випадку Підприємства. 
 
 

Показник Формула показника Значення 
показника 

Граничне 
значення 

DSRI 
(ДЗ1 / В1 ) / (ДЗ0 / В0 ), де ДЗ - дебіторська 
заборгованість на кінець звітного періоду; В - 
виручка від продажів 1,13 1,031(-) 

SGI Виручка звітного року/виручка попереднього 
року 0,98 1,134(-) 

GMI 
[(В0 - С0) / В0] / [(В1 - С1) / В1], де В1, В0 - 
обсяг виручки за звітний і попередні роки; С1, 
С0 - собівартість продажів за звітний і попередні 
роки 0,75 1,014(-) 

AQI 

[(А1 - ОА 1 – ЗВ 1) / А1] / [(А0 – ОА 0 – ЗВ 0) / 
А0], 
де А - сукупна величина активів на кінець 
періоду; ОА - величина оборотних (поточних) 
активів за станом на кінець періоду; 
ЗВ - залишкова вартість основних засобів на 
кінець періоду 0,70 1,039(-) 

SGAI (КВ1+АВ1)/(КВ0+АВ0), де КВ – комерційні 
витрати, АВ – адміністративні витрати 1,13 1(+) 

DEPI 

(А1 / ПВ1) / (А0 / ПВ0), де А - сума 
амортизаційних відрахувань за звітний 
(попередній) період; ПВ - первісна вартість 
основних засобів на кінець звітного 
(попереднього) періоду 0,85 1(-) 

LVGI 

(КЗ1 / ВК1) / (КЗ0 / ВК0), де КЗ – величина 
кредиторської заборгованості на кінець звітного 
(попереднього) періоду; ВК - власний капітал на 
кінець звітного (попереднього) періоду 1,29 1(+) 
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TATA 

(ΔЧисті оборотні активи – ΔГрошові кошти + 
ΔКЗ з податку на прибуток – Амортизація + 
ΔКороткострокова частина довгострокових 
зобов’язань)/Активи поточного року  0,01 0,018(-) 

 
Розрахунок величини зведеного індексу: 

M-score = –4,84 + 0,920 DSRI + 0,528 GMI + 0,404 AQI + 0,892 SGI + 0,115 DEPI – 
0,172 SGAI + 4,679 TATA – 0,327 LVGI = -2,71 < -2,22 (граничне значення). 

Коефіцієнти знаходяться в межах норми, окрім DSRI, який незначним чином 
відхиляється від норми. Загальний коефіцієнт M-score не перевищує граничного значення, 
що свідчить про низький ризик викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 

 
 

Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток)  
 
Необоротні активи 

Аудитором визначено суттєвими наступні статті необоротних активів: 
 

Назва статті  Значення статті на 
31.12.2020р., тис. 
грн. 

Питома вага до 
валюти балансу 

Причина визначення 
статті суттєвою 

Незавершені 
капітальні інвестиції 

5863 3% Питома вага 

Основні засоби 147083 (первісна 
вартість) 

87% Питома вага 

 
Облік основних засобів Підприємства ведеться відповідно до Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. № 92, та Наказу про облікову політику  
Підприємства. 

За даними фінансової звітності  Підприємства станом на 31.12.2020 року на балансі 
обліковувалися основні засоби по залишковій вартості на суму 93181 тис. грн., первісною 
вартістю 147 083 тис. грн., сума зносу – 53902 тис. грн. 

Станом на 31.12.2020 року на балансі Підприємства обліковувалися нематеріальні 
активи по залишковій вартості на суму 677 тис. грн., первісною вартістю 890 тис. грн., 
сума зносу – 213 тис. грн. 

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2020 року складають 5863 тис. 
грн. 

Згідно наказу про облікову політику Підприємства та у відповідності з П(С)БО 7 
«Основні засоби» та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» на підприємстві застосовувався 
прямолінійний метод нарахування амортизації. Цей метод застосовувався протягом 2020 
року без змін.  

Інвентаризація основних засобів проведена станом на 01 листопада 2020 року 
відповідно до Наказу Підприємства № 174 від 29.10.2020 р. За результатами 
інвентаризації виявлені розбіжності між даними бухгалтерського обліку та фактичною 
наявністю основних засобів на суму 2334 тис. грн. Зокрема, встановлено: 

1) Недостачу основних засобів на суму 1738 тис. грн., яка вивлена у 2014-2016рр. 
Відповідні матеріали надіслані в відділ комунальної власності та відділ УМВС у 2014-
2016рр., проте дозвіл на списання даних основних засобів Підприємством  не отримано. 
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2) Регулятор частоти вартістю 80 тис. грн. знаходиться на окупованій території без 
можливості його повернення. 

3) Викрадені основні засоби: у 2017 році вартістю 41 тис. грн., у 2018 році вартістю 
18 тис. грн., у 2019 році вартістю 423 тис. грн. Відповіді документи надіслані у відділ 
комунальної власності та відділ УМВС, порушено кримінальну справу.  

4) У 2018 році були продані виконавчою службою транспортні засоби вартістю 32 
тис. грн. 

5) У 2019 році передано по договору позики автомобіль ГАЗ 5201 вартістю 17 тис. 
грн. 

Вищезазначені основні засоби підлягають списанню після прийняття відповідного 
рішення відділом комунальної власності виконавчого комітету Слов’янської міської ради. 

 
Оборотні активи 

Аудитором визначено суттєвими наступні статті оборотних активів: 
Назва статті  Значення статті 

на 31.12.2020р., 
тис. грн. 

Питома вага до 
валюти балансу 

Причина визначення 
статті суттєвою 

Дебіторська заборгованість 
за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

36218 21% Характер статті, питома 
вага 

Дебіторська заборгованість 
за виданими авансами 

1434 0,8% Характер статті, питома 
вага 

Гроші та їх еквіваленти 523 0,3% Характер статті 
Інші оборотні активи 30435 18% Питома вага 

 
У складі оборотних активів на загальну суму 69986 тис. грн. на балансі  

Підприємства на 31.12.2020 р. обліковується:  
- запаси – 1 052 тис. грн.; 
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 36218 тис. грн. 
- дебіторська заборгованість за виданими авансами – 1 434 тис. грн.; 
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 28 тис. грн.,  
   в тому числі з податку на прибуток – 28 тис. грн.; 
- інша поточна дебіторська заборгованість    – 291 тис. грн.; 
- гроші та еквіваленти                                       – 523 тис. грн.; 
- витрати майбутніх періодів             – 6 тис. грн.; 
- інші оборотні активи    – 30434 тис. грн. 
Запаси являють собою вартість залишків сировини та матеріалів, палива, запасних 

частин та малоцінних та швидкозношуваних предметів. 
Запаси обліковуються Підприємством відповідно до ПСБО 9 «Запаси». Оцінка 

запасів проводиться за методом ідентифікованої собівартості. Вагому частину запасів 
становлять основні матеріали ( хлор, труби, сульфат алюмінію, засувки) та запчастини. 

Інвентаризація запасів проведена станом на 01 листопада 2020 року відповідно до 
Наказу Підприємства № 174 від 29.10.2020р.  
         Дебіторська заборгованість оцінена за чистою реалізаційною вартістю.  Відповідно 
до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України № 237 від 08.10.1999 р. та відповідно прийнятої облікової політики на 
2020 рік, на Підприємстві передбачено створювати резерв сумнівних боргів. Резерв 
сумнівних боргів на Підприємстві станом на 31.12.2020 р. складає 1804 тис.грн. 
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         Облік касових операцій на Підприємстві ведеться згідно з «Положенням про ведення 
касових операцій у національній  валюті України», затвердженого  Постановою 
Правління НБУ № 148 від 29.12.2017 р. із змінами та доповненнями. 

Інші оборотні активи утворені за рахунок розрахунків за податком на додану 
вартість.  

 
Визнання, облік та оцінка зобов’язань Підприємства 

 
Аудитором визначено суттєвими наступні статті зобов’язань: 
 

Назва статті  Значення 
статті на 
31.12.2020р., 
тис. грн. 

Питома вага до 
валюти балансу 

Причина визначення 
статті суттєвою 

Довгострокові кредити 
банків 

94995 56% Питома вага 

Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

108795 64% Питома вага 

Поточна кредиторська 
заборгованість за 
розрахунками з бюджетом 

32129 19% Питома вага 

Інші поточні зобов’язання 7132 4% Питома вага 
 

Довгострокові зобов’язання Підприємства являють собою: 
-  цільове фінансування з бюджету в сумі 1333 тис. грн. 
-  довгострокові кредити банків в сумі 94995 тис. грн. 
 

        Довгострокові кредити банків являють собою кредит, отриманий в 2013- 2015 роках 
від МБРР (позика № 48690 UA від 26.05.2008р.), договір про субкредитування від 
29.12.2009 № 28010-02/148). Заборгованість з погашення основної суми кредиту на 
01.01.2021 року – 1867,2 тис. дол. США, маржі МФУ – 349,1 тис. дол. США, пені – 
23570,9 тис. грн.      

 
До складу поточних зобов’язань  Підприємства у розмірі 160617 тис. грн. належать: 
- заборгованість за товари, роботи, послуги                  - 108795 тис. грн.;  
-  поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом – 32129 тис. грн.; 
- за розрахунками з оплати праці    – 2982 тис. грн.; 
-  за розрахунками зі страхування                                - 1892 тис .грн.; 
- заборгованість за одержаними авансами            – 7020 тис. грн.; 
- доходи майбутніх періодів     – 687 тис. грн.; 
- інші поточні зобов’язання                                          - 7132 тис. грн. 
 

     
 
Статутний капітал 
Статутний капітал, зазначений у фінансовій звітності, відповідає установчим 

документам та складає 33 757 тис. грн. 
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 Власний капітал та вартість чистих активів 
 

Аудитором визначено суттєвими наступні статті власного капіталу: 
 

Назва статті  Значення 
статті на 
31.12.2020р., 
тис. грн. 

Питома вага до 
валюти балансу 

Причина визначення 
статті суттєвою 

Зареєстрований (пайовий 
капітал) 

33757 20% Характер статті, питома 
вага 

Додатковий капітал 57800 34% Характер статті, питома 
вага 

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

-178795 105% 
 

Характер статті, питома 
вага 

 
Станом на 31.12.2020 р. власний капітал, або чисті активи Підприємства, становили 

від’ємне значення –  (87238) тис. грн. 
До складу власного капіталу входить додатковий капітал у розмірі 57800 тис. грн., 

який  утворений залишковою вартістю активів, переданих на баланс Підприємства.  
Непокритий збиток за 2020 рік збільшився на 25834 тис. грн. за рахунок збитку, 

отриманого за результатами 2020 року та складає станом на 31.12.2020 року               
178795 тис. грн. 

 
Доходи і витрати 
Аудитором визначено суттєвими наступні статті доходів та витрат: 

Назва статті  Значення статті на 
31.12.2020р., тис. 
грн. 

Питома вага до 
суми чистого 
доходу 

Причина визначення 
статті суттєвою 

Чистий дохід від реалізації 
продукції 

59727 100% Питома вага 

Інші операційні доходи 49270 82% Питома вага 
Інші доходи 2793 5% Питома вага 
Собівартість реалізованої 
продукції 

102007 171% Питома вага 

Адміністративні витрати 5126 9% Питома вага 
Витрати на збут -4962 8% Питома вага 
Інші операційні витрати 25529 43% Питома вага 

 
Основним доходом Підприємства є дохід від водопостачання та водовідведення. 

Незначну частину доходів складає надання Підприємством інших послуг, а саме – 
розробка технічних умов приєднання до системи центрального водопостачання, 
лабораторні дослідження та інші. 

З 20 лютого 2020 року  підприємство працює за тарифами, затвердженим 
Постановою НКРЕКП від 04.02.2020 року № 283: 
централізоване водопостачання – 18,72 грн. за 1 м³ з ПДВ; 
централізоване водовідведення –  12,84 грн. за 1 м³ з ПДВ; 
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Підприємство отримує бюджетне фінансування з місцевого бюджету. 
Підприємством враховані вимоги п. 17. ПСБО 15 «Дохід», згідно з яким отримане цільове 
фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, 
пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. 

Собівартість являє собою в основному вартість покупної води КП «Компанія «Вода 
Донбасу», вартість якої також встановлюється згідно тарифів НКРЕКП. 

Чистий дохід Підприємства за 2020 рік не покриває собівартість реалізованої 
продукції, що призвело до збитку від операційної діяльності за 2020 рік в сумі 28755 тис. 
грн. 

За період 2020 року  Підприємство отримало чистого доходу від реалізації продукції 
– 59727 тис. грн., у тому числі виручка від реалізації централізованого водопостачання та 
водовідведення - 58628 тис. грн. (централізованого водопостачання – 40637 тис. грн., 
централізованого водовідведення – 17991 тис. грн.); 

Інші операційні доходи – 49270 тис. грн.; 
Інші доходи – 2793 тис. грн.  

         Інші операційні доходи включають фінансову допомогу з місцевого бюджету в 
розмірі 44315 тис. грн., яка була спрямована на погашення заборгованості за покупну 
воду та електроенергію, курсова різниця – 4683 тис. грн. та інші операційні доходи в 
розмірі 272 тис. грн. 
 

Витрати Підприємства за 2020 рік представлені наступним чином: 
Собівартість реалізованої продукції – 102007 тис. грн. (у т.ч. за видами діяльності 

централізоване водопостачання – 71351 тис. грн., централізоване водовідведення – 30141 
тис. грн.); 

Адміністративні витрати – 5126 тис. грн. (у т.ч. за видами діяльності: централізоване 
водопостачання – 3571 тис. грн., централізоване водовідведення – 1477 тис. грн.); 

Витрати на збут – 4 962 тис. грн. (у т.ч. за видами діяльності: централізоване 
водопостачання – 2120 тис. грн., централізоване водовідведення – 934 тис. грн.); 

Інші операційні витрати  –  25529 тис. грн. (у т.ч. за видами діяльності: 
централізоване водопостачання – 17871 тис. грн., централізоване водовідведення – 7658 
тис. грн.); 

Інші операційні витрати значно зросли у порівнянні з попереднім роком (5077 тис. 
грн.) у зв’язку зі збільшенням курсу долара (витрати від курсових різниць склали 20101 
тис. грн.). 

Фінансовим результатом  Підприємства за 2020 рік є збиток у сумі 25834 тис. грн. 
Чистий фінансовий результат за видами діяльності становить: централізоване 
водопостачання – збиток 11983 тис. грн., централізоване водовідведення – збиток 15242 
тис. грн. 

Отримання збитку обумовлене значним (понад 20% у порівнянні з 2019 роком) 
зростанням операційних витрат у зв’язку з підвищенням курсу долара та мінімальної 
заробітної плати, понаднормативними виробничими витратами на закупівлю питної води 
та перерахунком заборгованості за кредитом МБРР по валютному курсу. 

Бухгалтерський облік доходів здійснюється Підприємством в цілому у відповідності 
з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом 
Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290. 
         Вказані доходи відображались на підставі первинних документів – актів виконаних 
робіт. Відхилень між даними первинних документів, бухгалтерського обліку та 
фінансових звітів аудиторами не встановлено.  



15 
 

На Підприємстві бухгалтерський облік витрат протягом 2020 року здійснювався 
згідно з прийнятою обліковою політикою та відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р. 

За результатами перевірки не встановлено невідповідностей даних, що відображені в 
журналах – ордерах та оборотно – сальдових відомостях стосовно витрат Підприємства за 
2020 рік,  первинним документам та даним фінансової звітності. 

 
 

Можна зробити висновок, що облік витрат та доходів в цілому відповідає вимогам 
П(с)БО 16 «Витрати» та П(с)БО 15 «Доходи». 

 
 Контроль за діяльністю Підприємства 
 
Відомості щодо проведення у 2020 році податкових чи інших перевірок 

Підприємствавідсутні. 
 
У 2020 році Приватним акціонерним товариством «Аудиторська фірма «Аналітик» 

проводилась аудиторська перевірка фінансової звітності Підприємства станом на 
31.12.2019р. відповідно до МСЗО 2400 «Завдання з огляду історичної фінансової 
звітності». За результатами перевірки було надано висновок із застереженням з 
наступних підстав:  

1. У примітках до фінансової звітності (пояснювальна записка до фінансового плану за 
2019 рік) не в повному обсязі наведено інформацію, розкриття якої передбачено ПСБО. Зокрема, 
наступну інформацію: дату затвердження фінансової звітності (п. 4.5 Розділу IV ПСБО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності»); методи оцінки основних засобів, нематеріальних 
активів, запасів (п. 6.2 Розділу IV ПСБО 1); склад статей звіту про рух грошових коштів «Інші 
надходження», «Інші витрачання» (п. 10.2 Розділу IV ПСБО 1); діапазон строків корисного 
використання основних засобів (п. 36.2 ПСБО 7 «Основні засоби»), методи визначені резерву 
сумнівних боргів (п. 13.4 ПСБО 10 «Дебіторська заборгованість»), облікову політику щодо 
визнання доходу, включаючи спосіб визначення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від 
виконання і надання яких визнається за ступенем завершеності (п. 25.1 ПСБО 15 «Дохід»). 

2. За результатами перевірки Підприємства податкових органів у 2019 році було 
виявлено помилку у відображенні в балансі заборгованості перед МБРР за довгостроковим 
кредитом та відсотками. Помилку було виправлено в бухгалтерському обліку в 2019 році, проте 
виправлення внесено у фінансову звітність на початок звітного періоду станом на 01.01.2019 
року шляхом зменшення збитку підприємства з 172 640 тис. грн. на 162 714 тис. грн. та 
зменшення довгострокової заборгованості за кредитом з 103 174 тис. грн. до 93 248 тис. грн. у 
Звіті про фінансовий стан на 31.12.2019 року. 

Проте, Підприємством не відображено виправлення помилки у Звіті про власний капітал 
за 2019 рік шляхом заповнення графи 4010 «Виправлення помилок» та коригування залишку на 
початок звітного року на суму 9 926 тис. грн. Коригування здійснено по рядку 4290 «Інші зміни в 
капіталі». 

 
 
 Оцінка припущення керівництва щодо здатності Підприємства продовжувати 

діяльність на безперервній основі 
Аудитором відповідно до МСА 570 «Безперервність» здійснено оцінювання 

припущення керівництва здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Така оцінка охоплює 12 місяців від дати балансу. 
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Аудитором при оцінюванні припущення керівництва щодо безперервності взято до 
уваги плани управлінського персоналу щодо майбутній дій. 

Від керівництва Підприємства отримано повідомлення про те, що йому не відомо 
про наявність подій або умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність 
Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

На підставі зазначеного аудитором зроблено висновок про відсутність суттєвої 
невизначеності щодо подій або умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність 
Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

Аудитор вважає прийнятним використання керівництвом припущення про 
безперервність діяльності. 

 
Інформація про пов’язаних осіб  
Відповідно до вимог П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» та 

МСА 550 «Пов’язані сторони» ми звертались до управлінського персоналу із запитом 
щодо надання списку пов’язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з 
ними. 

Згідно П(С)БО, пов’язаними сторонами вважаються: підприємства, що знаходяться 
під контролем або значним впливом інших осіб; підприємства або фізичні особи, що 
прямо або опосередковано здійснюють контроль Підприємством або суттєво впливають 
на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. 

В процесі перевірки фінансової звітності Підприємства, в інформації щодо 
переліку пов’язаних осіб та операцій з такими особами невідповідностей не встановлено.  

 
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства через розуміння суб’єкта господарювання і його 
середовища 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для 
отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його 
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків 
суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», нами 
були виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під 
час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до 
МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності».  Нами проведено оцінку бізнес-ризиків в діяльності Підприємства, стану 
організації ризик-менеджменту і досліджено, як оцінюються бізнес-ризики управлінським 
персоналом Підприємства. На основі аналізу бізнес-ризиків визначені суттєві ризики, які 
можуть чинити негативний тиск на управлінський персонал і виступати в якості мотивів 
викривлення фінансової звітності. Нами проаналізовано фінансову звітність 
Підприємства і визначено, які показники фінансової звітності і облікові оцінки можуть 
бути найбільш вразливими до виявлених бізнес-ризиків.  

Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників 
Підприємства, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може 
допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або 
помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням 
деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, 
діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного 
управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і 
пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 
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Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що 
фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 

 
 
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фінансовий  стан. 

 
Події після дати балансу, що можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 

Підприємства по заяві управлінського персоналу, не встановлено. 
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Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці. 

 
№ 
п/п Показник Значення 

1 Повне найменування та 
ідентифікаційний код юридичної 
особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-
КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА 
ПАРТНЕРИ»,  40131434 

2 
Включено до Розділів Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності  

 
 
 
 
 
 
 
 

Свідоцтво АПУ про те, що суб’єкт 
аудиторської діяльності пройшов 
зовнішню перевірку системи 
контролю якості аудиторських 
послуг, створеної відповідно до 
стандартів аудиту, норм 
професійної етики та законодавчих 
і нормативних вимог, що 
регулюють аудиторську діяльність 

Розділ : Суб’єкти аудиторської діяльності 
(номер реєстрації у Реєстрі та дата 
включення відомостей до розділу Реєстру 
№4657 від 17.10.18 року); 
Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які 
мають право проводити обов'язковий аудит 
фінансової звітності (номер реєстрації у 
Реєстрі та дата включення відомостей до 
розділу Реєстру №4657 від 13.12.18 року) 

 
Номер бланку 1591 Рішенням АПУ № 363/5 
від 12.07.2018 року,  
 
 
 
 
 

3 Прізвище, ім'я, по батькові 
аудитора, який проводив 
аудиторську перевірку 
 
Номер реєстрації у Реєстрі 
аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності  (Розділ «Аудитори») 

Туманян Анна Оганесівна 
 
 
 
100298 

4 Прізвище, ім'я, по батькові 
директора 
 
Номер реєстрації у Реєстрі 
аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності  (Розділ «Аудитори») 

Якименко Микола Миколайович 
 
 
100078 

5 Місцезнаходження (юридична 
адреса) 

02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, 
кімната 12 

6 Телефон/ факс 098 473-97-70 
7 e-mail mail@acg.kiev.ua 
8 веб-сайт www.acg.kiev.ua 
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