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Аdресовано:

3BiT незалежного аудитора

Тим, хто налiдевий вайвищимЕ повЕоважеЕЕямЕ- Iрпiпськiй
a9
lиlcbl(lE
радr;
керiвниптву КП кIрпiньводокаIIад, l
BciM iвшпм користувачам фiнапсовоi звiтностi КП кIрпiЕьводокаЕаА)}
.

на вказану дату.

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi КП кIрпiвьводокаЕаАrt, що
додаеться та складаеться з:
- Бапансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 .l2.2o19poKy (Форма No1);
- Звiту про фiнансовi резулътати (Звiry про с)л!упний дохiд) за2О19 piK (Форма
No2 );
- Звiту про рух грошових

коштiв за2О 19р. (форма No3, що сIv\адеЕа за прямим

мсФз.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у роздirri оОснова
для думки iз застереженнямD нашого звiry, фiнансова звiтнiсть, вiдображае
достовiрно, в ycix суттевих аспектах, фiнансовий стан KII кIрпiЕьводокаЕаАll
на 31 грудня 2О|9 року, фiнансовi резупьтати i грошовi потоки за piK, що
закiнчився на вказану дату. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдае вимогам
Закону Украiни кПро бухгаrrтёрський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi,l вiд
|6.О7.|999 Ns 996-XIV щодо складання фiнансовоi звiтностi.

освова для дчмки iз застережевпям

Аудитори не спостерiгаrrи за iнвентаризацiею основних засобiв,

включаючи незавершенi капiтальнi iнвестицii, станом на звiтнудату, оскiлъки
нас бупо призначено аудиторами пiсля цiеi подii. У зв'язrсу iз обмехryючими
особливостями розмiщення основних засобiв, що складають станом на
3|,|2.2О19р. суму 2|1143,0 тис. грн. по балансовiй BapTocTi, ми не змогли
визначити обсяг цих активiв шляхом виконання альтернативних аудиторських
процедур, з причини того, що ocнoгlHi засоби е складовою частиною процесу
визначення результатiв дiялъностi пiдприемства та частково знаходяться в не
доступних мiсrдях, пiд землею, а незавершенi капiтальнi iнвестицii е в
незавершеному виглядi та частково знаходяться в не доступних мiсrlях, пiд
землею. У зв'язку з цим, нашi висновки формуваzrися на пiдставi наданих
MaTepiazriB iнвентаризацii, даних бухгаrrтерського обrrirry, звiтiв про оцiнrry,
рецензiй на звiти про оцiнку. У зв'язr<у з вище вказаним, ми не змогли
визначити, чи icHye потреба в будь-яких кориryваннях по основних засобах,
Фiнансова звiтнiсгь КП <lрпiньводоканал) за piK. що закiнчився 3'1 грудня 20't9 року разом Ji 3BiToM незалежЪого аУдЙЙБi
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включаючи незавершенi капiтальнi iнвестицii, вiдображених чи не
вiдображених в обпir<у, а також елементiв, що входять до складr звiту про

суrryпнi доходи, звiry про змiни у власнол"rу капiталi та звiту про рух грошових
коштiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА).
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiчri нашого
звiry ,,Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностiо. Ми е
незалежними по вiдношенню до Пiдприемства згiдно з Кодексом етики
професiйних бухга-trтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгаzrтерiв
(Кодекс РМСЕБ/ та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого
аудиту фiнансовоi звiтностi, а також викона.{\и iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами
аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання ik як основи
для нашоi думки.

Поясвювадьпий параграф
Не модифir<уючи нашу думку, звертаемо уваry на примiтr<у 1 та 2.6 до
фiнансовоi звiтностi, в якiй зазначено, що дйпьнiсть КП кIрпiпьводокаЕа^)t,
як i дiяльнiсть iнших пiдприемств в YKpaiHi, знаходитъся i продовr(уватиме
знаходитися в найближчому майбутньому пiд вппивом безперервноi полiтичноi
та економiчноi невизначеностi в YKpaiЪi, пiд впливом постiйного збiльшення
BapTocTi енергоносiiв, а також пiд впrrивом вiйськового протистояння на сходi
Украiни (Операцii об'еднаних сиzr).
Також звертаемо уваry на подii пiсля дати балансу, що мох(уть вIIлин)ли
на дiяrrьнiстъ в майбутньому КП кIрпiЕьводок&Ео,Аll. Це е наспiдки пандемii
COVIN-19 та запроваддення режиIчry надзвичайноi ситуацii по всiй територii
Украiни. CyTTeBi наспiдки глобальноi cBiToBoi пандемii COVIN-19, падiння
фондових ринкiв по всьому cBiTy, закриття сполJrчення мiж краiнами,
призупинення дiяпьностi пiдприемств в YKpaiHi та в зв'язrry з цим зниження
платоспроможностi населення та пiдприемств, може суттево вплинути на
дiяльнiсть КП кIрпiЕьводокаЕaАrl в майбутньому.
Управzriнський персонал вважае, що BiH здiйснюе дiяльнiсть в повнiй
вiдповiдностi з дiючим законодавством та вживае належнi заходи на

пiдтримlry стабiльностi
кIрпiвьводокаЕад).
Остаточний влив

i

дiяпьностi та

безперервностi дiяльностi КП

I

наслiдки полiтичноi та економiчноi невизначеностi,

ресурсlв, вплив вlисъкового протистояння на сход1
Украiни (Операцii обЪднаних сиzr), запровадJкення режиму надзвичайноi
ситуацii на всiй територii Украiни, цризупиненнrI дiяпьностi пiдприемств в
постlиного

здорожчання

та в зв'язку з цим зниженнrI платоспроможностi населення та
пiдприемств (споживачiв комунальних послуг), передбачити вкрай складно,
проте вони мох(уть мати подальший негативний вплив на eKoнoMircy Украiни
та дiяльнiсть Пiдприемства.
Висловлюючи нашу думку ми не враховували цi питання.
Наша думка не мiстить застережень щодо цих питань.
YKpaiHi

Iвцri пптавня

Е
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Застосування МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Пiдприемства за 2О|9 piK
фiнансовою звiтнiстю, що складаеться вiдповiдно

е першою рiчною
до вимог МСФЗ.

Пiдприемство обраzrо 1 сiчня 2018 року датою переходу на МСФЗ.

Фiнансова звiтнiсгь КП <lрпiньводоканалD за piK, rло закiнчився 31 грудня 20'|9 року разом зi 3BiToM незалежноiоЪудЙорj
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Iнформацiя про вплив переходу Пiдприемства на застосування вимог
МСФЗ та трансформований Звiт про фiнансовий стан станом на 01.01.2018р.
наведена в примiтцi 6.

Iвша iцформацiя
Ti хто надiлений найвищими повноваженнями, управпiнський персон€lл
КП кIрпiЕьводокаЕо,Аrl несуть вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.
Iнша iнформацiя, отримана на дату цього звiry аудитора, е iнформацiею,
яка мiститься у Звiтi про управлiння за 2О19 piK, що е обов'язковим для
публiкацii КП кIрпiвьводокаЕадl тs. } Звiтi про виконаннýI фiнансового плану
за 2О|9р., що призначений для Уповноваженого оргаЕу управлiння
Пiдприемством, але не е фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо
Hei.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу

iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсi
iншоi iнформацii
У зв'язr<у з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi КП сIрпiвьводокаЕал))
нашою вiдповiдальнiстю е ознайомлення з iншою iнформацiею, визначеною
вище, та при цьому розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд
час аудиту, або чи ця iнша iцформацiя мае вигляд TaKoi, що мiстить суттеве
викривлення.
Якщо на ocнoBi проведеноi нами роботи стосовно iншоi iнформацii,
отриманоi до дати звiту аудитора, ми доходимо висновIiу, що icHye суттеве
викривлення цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт
тим, хто налirrениЙ наЙвищими повнова)кеннями.
Як описано вище у роздirri nOcHoBa для думки iз застереженнямD, ми не

змогли визначити, чи icHye потреба в будь-яких кориryваннях в обzrirlу
основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, вiдображених чи не

вiдображених в облiку, та кориryваннi додаткового капiталу а також eneMeHTiB,
що входять до складу звiту про суIqrпнi доходи, звiry про змiни у власному
капiталi та звiry про рух грошових коштiв.
Вiдповiдно ми не можемо дiйти висновку, чи iнша iнформацiя мiстить
суттеве викривлення стосовно цих питань.

Вйповiдальцiсть управдiпського персовадч та тцх. кого вадiдево
пайвищпми повноважепнямп. за фiнапсову звiтвiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
до МСФЗ та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для
того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При скzrаланнi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдаzrьнiсть за оцiнrry здатностi КП кIрпiньводокаЕал)} продовхýrвати свою
дЙrrьнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано, питання,
що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про
безперервнiсть дiяrrьностi, як основи для бухгаrrтерського oбzrir<y, KpiM
випалкiв, якщо управrriнськиЙ персонал або плануе zriквiдувати пiдприемство
чи припинити.дiяпьнiсть, або немае iнших реальних альтернатив цьому.
Ti, кого налirrено наЙвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за
нагляд за процесом фiнансового звiтування КП кIрпiпьводокаЕаА}}.

подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно

Фiнансова звiтнiсri КП пБпiнБодоканал> за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року разом зi 3BiToM незалежного аудитора
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ВЦповiдальнiсть аудитора за аудвт фiпавсовоi звiтцостi
Нашими цiлями е отримання обГрунтованоi впевненостi, що фiнансова

звiтнiсть КП ,rlрпiвьводокана^" за 2О19 piK, у цiлому не мiстить

су"ггевого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки та випуск звiry аудитора, що

мiстить нашу думку щодо фiнансовоi звiтностi пiдприемства за 2019р.
Обlрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе,

що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завшди виrIвить

с)rггеве
викривлення, якщо воно icHye. Викривпення мохý/тъ бути результатом
шахрайства або помилки. Вони вважаються суттсвими, якщо окремо або в
сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони мохý/тъ впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, що приймаються на ocнoвi цiеi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. KpiM того, ми:
.
iдентифilryемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi
звiтностi внаспiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й викону€мо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для використання ix як
основи для нашоi думки. Ризик не виявлення суттевого викривлення внаслiдок
шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскizrьки
шахрайство може включати змову, пiдробr<у, навмиснi пропуски, неправильнi

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю ;
.
отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не
для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
.
оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтоваHicTb облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зробпених
управпiнським персоналом ;
о доходимо висновку щодо прийнятностi використання управrriнським
персоналом припущення про безперервнiсть дiяzrьностi як основи для
бухгаrrтерського обrriку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо
висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили
б пiд значний cyMHiB можливiсть. КП кIрпiвьводокаЕаА,t продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування TaKoi
cyTTeBoi невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в своему звiтi аудитора
до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi

розкриття iнформацii е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi

висновки fрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого
звiту аудитора. BTiM майбутнi подii або умови мохý/ть примусити товариство
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;
.
оцiню€мо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi
включно з розкриттями iнформацii, а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть
операцii та подii, що поклаленi в основу ii скrrадання, так, щоб досягти
достовiрного вiдображення.
Ми також налаемо тим, кого цялizrено найвиrrшми повнова)кеннями,
твердження, що ми виконаrrи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та
повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б обrрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Ми повiдомпяемо тим, кого налirrено наЙвищими повнова)кеннями,
iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та cyTTeBi
Фiнансова звiiнiсгь КП <lрпiньводоканал) за piK. що закiнчився 3'l грудня 2019 року разом зi Звiтом незалежного аудиiора
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аудиторськi резуzrьтати виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi cyTTeBi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Осцоввi давi про аудитора (аудпторську фiрмуl
Аудит фiнансовоi звiтностi та випуск звiry здiйснено ПП кАудиторсъка
фiрма nKoHcTaHlao (код еДРПОУ 30488008), що дiе на пiдставi включеннrI в
Реестр аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяпьностi, роздiл кСубЪкти
аудиторськоi дiяпьностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностiо No 2169. https://wrMw.apu.com.ua/subiekýr-audytorskoidijalnosti-jaki-maiut-pravo-provod}лt_v-obovjazkovyj-aud_,rt-finansovoi-zvitnosti
Мiсцезнаход2кення аудиторськоi фiрми
YKpaiHa, 03134, м. Киiв, вуп. Симиренка 31, к.151,
Tezr. /факс Раа|а97 -97 -12, e-mail:05038 1 5987@ukr.net
Аудит проводився на пiдставi договору No 03 вiд 14.0L.2O2Op.
:

Аудиторська перевiрка проводилася межах адмiнiстративною офiсу КП
оIрпiньводоканалD за адресою: м. Iрпiнь, вуп. Соборна, 1А.

Ключовий партнер - Пантеzriйчук Аариса Борисiвна
Номер ре€страцii у PeecTpi аудиторiв та субЪктiв аудиторськоi дiяльностi,
РОздirr оАудиторио No 1 00з02

Пiдпис вiд iMeHi аудиторськоi фiрми
ректор ПП кАудиторська фiрма nKoHcTaHTan
реестрацiiу PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяrrьностi,
р(

D

Пантелiйчук.

ня

2О2Ор.

Фiнансова звiтнiсть КП (lрпiньводоканал> за piK, rло закiнчився 31 грудня 2019 року разом зi 3BiToM незалежного

аудитор"

/J'

