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3BiT незалежного
аудитора

lлодо рiчноi фiнансовоТ звiтностi

комунАл ьного пlдприемствА

<lРПlНЬВОДОКАНАЛD за перiод з
01 .01.2020р. по 3'1.12,2020р. станом
на31.12,2020р,
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Звiт незалежного аудитора

l-

l,- rPEtвctrdi

тlх, по в.дЬ.lЕй lАй

х.рi!валтЕу КП "IрпtвiЕодоrавФi
Bclt tвЕl* хор!фува{rм фiвrвсодоi .вt яофt КП .lр!tаъводоЕвФ,
]

д9пк

iз здсфDеже,я,м
Неlмежноlо аудиторсьRою фiрмоIо Првв.тЕЕш пЦЕрвецФвош
фtрша "ко,ст.lтФ (rод едРпоУ ЗО46аООа) проЕедево аудlт
"дудвфрсъЕ
фПlалсовоi звitно.тi загfuьпою llризначеппя КоцуЕфrою цй!р!€мфЕ.
lвод еДРПОУ ОЗЗ6247l| (/tfui по тексту КII
"IрцisъводошЕФ,
*IрдtвдодокiФ' за 2020р., станом яа Зl грудня 2020 р. за piк, lro
закtячився !а вказапу лаrl,

Ми провел' аудит фiнансовоi звlтUоФi КП .lрЕiЕrlодоЕlФ,

rцо

про фiвая.овяй стан) Фаяом яа З1,12,2020року (Форма Nol)i
Звiту про фiвансовi результати {Звiту про суR]rпнrй дохИ) за 2020 piк (Форма
N!2);
- Звiту про рух .рошових KoшiB за 2020р (формаN!З, цо смадена за прямим
_

_

Баапсу (Звiту

звiту про власяий халiта за 20l9P, (форма Noa);
Звiту про власпий KmiT за 2020р. (форма Ns41,

_

Додатох до примiток до рiчноi фiнан.овоi звiтноф' .Iнформацй за

_Примimк до рiчяоi фiвая.овоi звimоФi ФФом на Зr,12,2019р.

Фlнаяtова авilяlгlь смадена вiдловцно !о концепryшноi о.нови МСФЗ яа формм зяiтно.тi, пrо затDерФкепi НацiоЕfuьному положеяпi
(mшдарfl1 бr*гмreр.ъкою облi,ry l, цrо прийятrй в УкрАiяi,
На нашу думry, за вияятком Dшву пфаяь, опя.анж у роздiлi .Основа
для дJмм iз заФреженшмl пашою звiту, фПIмсова з!iтнiФь, вИобрфс
доФовiрво, в усй с}ф.вих аспеюd, фiвФсовий Фая КЛ "lрдtвьЕодош@
на 1l lр\щя lolo року. фiнФ.овl реlу\ь-ати i грошовl лфокя 1а piк, шо
rблlячився нd вкаан) даlч Фiнdн, oBJ lвll нiп" смадеяа вiдловiдяо до вимог
Мiжпародвих фандаFrriв фiяmсовоi звiтяофi (МСФЗ) та вЦповйа€
закоЕодавфву Украiви щодо органiзацii б}агfuтерською облiiý та звiтяоФi,
вимогам Закону Украiяи .Про 6}хгfuтерсьмй облiк та фiнесову звiтн,фь в
yкpaiяi, вiд l6,07.r999 N! 996 xlv цодо смадмяя фiнавсовоi звiтпоmi,

осво!. щ дчrrд t! ..сфDса.Е,rц
Аудифри ле споftрifuи за iнвептарязалi.ю осяоввия эсобiв,
вьючаючи xelaB"pmeнi кФiтdьнi iнвесиuli,Фаяомна Jвiгпудаг),о.3йьки
нас бую прпзяачеяо аудиторами пiсм цi€i подii, У зв!зку iз обмеr<уючями
особлйвофями розмiпrеняя основпих засобiв, що смадаиь mФом яа
э1,I2,2О2Ор (!Mv 2J7l7,,o lnc- грн по бдм.овiй варlофl, вмючdючи
Kmiтfubнi 1явеФяцii в cyмi З300],0 т,с, грн, ми яе змогли визяачmя обся.

цих активiD шмхом викоп пя fuьтеряативвях аудfорсьяd проце4урi з
прпчини фюj що основяi засбби € смадовою чафияою процесу вязЕачення
ре]ультатiв дйльвофi пИпрqем.тва та rафково зя4одятб в не досryпнях
а HftaвepJeнl капil ьнl iнвепилi'i с в неlаврршfllочу
Ф,kанфва звtrн

dь

КП (lрп]ньводоснФ, sа

рп

що

9riпиося

Э1 rрудня 2020 роry pBJoU

JiЗвiтом

r

f,ТЗ,ц9ц6lдлд
вигмдl та ча(тово знцодятюя в ве дофупних мiсшх, пiд землею, У звЪзку
Maтepifui;
iнвецтариззлii, дших бухfuтерскоф облiку, У звЪзку з випrевцзАяим, ми не
чя icнye потр€6а в будь якж кориryвФш
засоб4, вмючшчя неэавершенi каttiт ьяi iнвефицii, вйобрценях чя яе
вiдобрженях в облiку, а тахож елемеятiв, rцо жодять до сЙад.l, звiту про
(
укупн, доходи, lвiry пFю rмlня у щ(яомч мпi lMi та,вlг), про рlлt грошових

з tцм, начIi висповкя формувшФ яа пИФавi яадщях

Мя провем аудит вiдповiд,о до мiжародtrих фшдаргiв ay/r\tlтy (МСД)
н9ш\ виповиfuьяr|ь агино 1цпмр танлар|ачя впц.де"о u ро,диi нв-озвiту ВiдовИшнiФь аудrтора за аудп фiнансовоi звi;яофП, Мя е
по виношенню до пiдприсмсва згiдно з кодексом Фикп
професiйпих 6rвгfuтерiв Радя з Мiмародяях ф rдаргiв Фики дм 6}тгfuтерiв
(Кодекс РМСDБ)
в УкраiЪi до наш;го
аудяту фiн Iсовоi звiтяоФi, а tакож вяконмя iншi обовЪзк, з Фики
вlдловИно до tlих вимоl -а Колск. у РМСЕ,Б, Ми ввесмоi що olprмaнl hши
аудиторськiдокази € доФатнiми iприйнявими для викорпфаняя як основи

поrc,ющвIЁ

ЕrD.m.ф

Не модяфiкуючи яашу думкуi звертасмо увагу яа прямiтку 1 , 1 та 2.6 ло
фшапсовоi звiтноФi, в якiй зазначено, що дifuмiФь ВП dрдt;rводоцдФ,

як l дфьнlФь iнщих пцпри(vФв в yкpaiH], lн*ошrься i продовжуватим.
зяеодитися в най6лпжому майбrтяюму пИ впливом безперерввоi поПтячяоi
та економiчqоi яевизвачецостi в yкPaiqi, пИ вшвом поФiйноm збiльшеЕм
вар.оф енерфвос!в,
сущвпх наслiд<iв глобмьяоi cвiфBoi
п rд€мii covlD r9, а таkож пИ впливом вiй.ьковою прйяmояння на сходi
Ухраiяя (ОперацiiобЪдн lих сил),
Також звер.аемо уваry на подii пiсм датя бмсу (прямiтre 5,l9), цо
моrýть вm,вrти на дifuьвiФь в май6rтвюму КЛ dрвlЕDЕодоЕвФ,, Це с
яа.лiдки пандсмii covlD,19 та залровадкеяня режму карАятяЕу по всiй
теряmрii УRраiяи, прязупинеяня дifuьнофt пiдпря€мФв в yкPaiЪiTA в
звязку з цим зgиженм mаФспромоюоФi населен*.а пИпр".._,, якi

дИльяlсь Кл ,,IрЕtвь!одочЕе
Управлiясьшй персонfu

в маябЙяьому,

ввфе, що BiB

здtйсяюс дйльяiФь в повнiй
H "юi !dоди lla

пiдтримlv Фабйьqофl дйльяоФl та бсзперервпоФi дiйьяФтi кП
dрцtrьlодов!Ф,
офаточпий идв i наФiдки полiтичяоi та економiчно'i яевязначеноФi,
поФiйяоф здорожання pecypciв, вплив вiйсьRовоф прот,стоявм !а сходj
Украiни (Опсрацii об'сднаних сил), зшровщепня рсмму кармяяу на всй
EP,mPiiyкpaiня, призупинеяяя дйаьпоФi пцлри€мФв

в yKPaiяi та в

звkзку
Diдпри.мmв lспомвачiв
комунfuьЕях по.ауг), передбачяти BKpaj|i .клФцно, проте вони мож}ть маfu
подfuьший яегатявпяй вплив на схояомiR], УкраiЪи та
дЬльяiФь

плдтоспромомостi

думw чп не врцоь]вм Ui питлш,
яе мiфить заФерсжеяь !rодо цих питФь,

Ви, ловлюючи HaUJy

нацад/мм

,fтвкошrмгд
IEE. tЕфоDr0tlя
Ti хто вадИеняй найвиUцмя повяов*еняямиi упраfuiнськяй персоЕа
КП dрдtв!lодоиЕф, нес}ть ЕiдповйfuьнiФь за iншу iвформацiю.
Iяца iнформацй, отримапа на дату цьою звiту аудlпора, е iн(фрмацью,
яка мiфитьФ у Звiтi про упрАмiнм за 2О2О piк, п{о € обовЪзк;вим дм
пуб^iкацi КП !dрЕtвьводоцвф, та у Звiтi про викояФш фiваясовою щЕу
ф 2020D,, rцо при,dа lf llий щ
Уповновыеноф орreу }правлlпш
ПцпDигм, l вом, ае нr. фiн"d. oBolo lвlтнlпю га рdши",._м аудп,орч,цодо

Наша лчмка щодо фiямсово'i звiтяостi не поширюфя на iншу
iqформацiю i мп не робямо висяовок l будь ямм plBHeM вп.вненоФl щодо цl(i

t,
L

l-

l,

У звЪзку з нашям ау,1,!rтом фiнаясовоi звiтноФi КП dрЕЬrводоЕ!Ф
нашою вiдовиfuьвiФю с озпайомленm з iqшою iнформацi.ю, вrзяаченою
вище, та пря цюму розгмд тоф, чи iclrye c]ftBa нсвiдlовцвiсъ мiж iншою
йформаui€ю i фiнансовою звiтвiФю або нашимя знмюми, Фримsими пц
ча( аvдиry, або чи rE iнша lнформаць мэ. виlмл TaKol, шо чimить сlт.ве

яюцо на ocнoвi проведено'i вами робФи Фсовяо iяцоi йформацii,
rвiry аудитора.
вясновку. що icяv; .у..ве
викривлеЕм цi€i iяшоi iяформацii, мя зобовязФi повИомяm про цей
фмт
тим, ло надйеяий найвп
як олигdо виlDе v роциi .осdовd ш лJмки,l dФереженнямii ми не
ч, iсяуе потреба в будь_яких коряryванмх в облiку
ршених капiтащих iнвеmицiй, вйобрцеяих чя пе
вИобржених

кшiтау д ткож елемеяаiв,
]BiTy про сук}пнl доходн, rв,rv лро змiяя v шсному
капiтмiта звiту про рух грощових коштiв
вiдловиво ми яе можемо дiйти Dя.ловку, чи iнша iяформацй мiфпть
суm€ве викрям.цвя ФФ
в о6лiку, та коряryваннi додатковоф

вайвЕщцв цоDЕовщJвдяяl,

за фtп!Есов9

звttвiстъ

ВаДЙ'ВО

УправПяський персонй несе вйповИмьяiФь за смадмяя i дофвiрве

подм!я фiнансовоi звiтноФi вiлповино до МсФз та за.",.у сий.у

вн]Фрiшпюф контролю, яку }правлiяськпй персонм виаIачае пфрiбноо дя
тою, п{об забезпечяти смадаппя фiнаясовоi звiтяоФi, lцо не мiстйь с}.reвих
викримень внаслiдок шdрайфва або помилм,
Yправлiн, ький пер(онd ll.(e вjдповiд"льнlпь и HapaxyBMlB та !плаrv
подdткiв, BHfl KiB, lиа |fжjв до бющеry
При смаданвi фiяФсово'i звiтностi управлисьgй персояа qесе вiдповi_
дfuьнiФь за оцiяry здатнФt Кп {It,Еt!ьводоеЕФ, продов,.увати свою
дiйьнiфь ва безперервнiй ocнoвi, розкриваючи, лс
ф mосуФюя безперервноФi дifuщфi, та вякорпФовуючи пр,пуцення про
безпеЕЁрвяiФь дйльпоФi, як основя дя б}агfuтерсь*._ обл,"у,
"р].
влпадкiв, якцlо }правлiвський персочfu або fuаяу€ дiквi,оъати пiдпряемmво
чя припияяти дяльнiФь, або яема. iяшпх ремьнях fuьтернатяв цьому.
Ti, коф яадйено чайви[ц.и ,rоь"оч*."ня"",
"."y.i вцпови цiФь за
нагмд за процесом фiяачсовою звiтувлЕ КЛ {IЕпlдtЕодоцiФ,
Фlвэяфм звпнiсть КП dрпiньФдо€налD

за рп цо зэ!нчився 3] lpудня 2о2о роry рээом з, зв roм
кёФлежнФо аудитора

ЯТtsкO]стд{rд
iЕапсоDо! звiтвостi
Нащими цiямя € отримшм обrруяфв lоi впевяеЕоФi, що фiнансова
rвlтяiФь KJt ,rр!tвв!одоЕЕц" ъ .2О)0 plк, v цйоvу че мlfiигь lуmсвою
викрнмечяя вяаJИок щ4ра_йпвd аФ помллш та випчск ]Biry ауд{тора, що
мiФить напry .4чмку lцодо фiвавсовоi звiтнофi пiдпря.мФва за
обlрqlованd
ви"омч рiвяем впевнрнФ, проF не гарФr]i.
'О2Ор
що аудит, провелений вйповiдно до МСД, завш
викримсннq, якщо воно Kh.yl, Викривлrllш момь Ьути реrуъгаrcч
шцрайфва або помим, Вояи ввмиrcя с}т.вями, якцо окремо або в

суryпноФi, як обlр}!товано оаiку.тьФ, вояп мо,.}ть вшватя ва екопомiчяi
ршеяяя коря.тувачlв, що приймаюаься яа осяовi цi.iфiяаясовоi звiтнофi,
Вякоqуючи аудят вiдповiдно до яямог МСД, ми викориФву.мо
лрофесiйяе суд(еяня та професйняй сRептяrrязм прфяюм усюю завдмm з
аудяту. KpiM тою, ми:
.
йеmифiry€мо та оцiню€мо рязям супевоrc вякрямепш фiнаясовоi
звiтноФi вяаФiдок цdраПФва чи помилки, розробмемо; ч""ояуемо
аудитор, bKi проUёФри у вйпо€lдь HJ ц рпlиRи, а laxoк оlриW.мо ау_
дяторськl докаая,
la прийнятними ш викорисlання ы як
осRовя дм нашоi де0, Ризик не вяявленжс}т€воф
вrкривлевня вяаслиох
ш4раПфва € виIцм, нiж дм викр,влення вяаФiдок помlф, оскйькя
ш райфво може вмючаm змову, пйробку, вавмяснi пропуски, яеправильнi
твсрдкенш дОо нехтуваявq змодамя вн}трiшнюю контром;
.
отрямуемо розумiння з*одiв вв]прiшяюф контролюi що фосують.я ау
дит}, для розробки а},дяторсьмх процелчр, якi б вИповiдвм обФавин , а не
дпя висломе ю 4умкя щодо сфе(,ивноfr, (ифеми вн}трiцяюю контролю:
оцiяюемо пряйцятнiФь зафсовмж облiкових полiтик та обrрrнтова
яiсть облiковия оцiнок i вiдrовiдппх розкряпiв iнформацii, зЙбленrх
упраыlqсьмм персояаомi
.
доходямо вrсновху цодо прийнятяФi викориФмня упраfuiнським
пfрсочмом припущенф про беm"рервlпсть
бухгfuтерсьхф облiку та, на осяовi Фримми аудиторсьмх доказiв, робямо
висqовок, чя i.lrye супева невизначенiсть щодо подiй абоумов, якi пофавш

.

б пц цачнии ")1r'lliв момивi(ть KtI {IрDl!ььодошФ лродовети
Dеlперервн) дя\ьяlфь якtцо ми доходяvо Bi(HoBKy щодо iснуваняя laKol
розкриmя iяформацii
модифiкувати свою дjфку Ншi
висновкя rруятуиься ва аудиторсьхих доказd, Фряммях до дати нашоф
Tiry аулитора, BTjM майб}тпi подli або умови можrть примусити Ktt
.IDцlдвводоЕЕФ пряпqнити cвolo дйльнiФь на безперервнiй осяьвi;
фрукryру та змiФ фiнаясовоi звiтяоФi
вьючво з розкрипями iвформацii, атакожre, чя показусфiяшсова звiтнiФь
операцii та подii, що покладеяi в основу il сьадавня, так, пrоб досяfu

доФовlрпою

вцооржсяня,
нсдэ, мо

Ми . Dж

гич, кою надйсно ядiвиlrими ловновdеяшмн,

твердr{еяЕя, DIo мя вяконф вiдповlднi Фичпi вимоги пrодо яезfuежФi, rа
повИош.мо iй про Bci Фосуяки й ПIшi плтавня, якi могм б обlруятова,о

яа нашу яеlfuеюimь,
ааФоговмо, щодо вiФовинич 1аперrжчих з*одiв,
Мя повiдошемо тим, кою надйепо найвяIцми поввовщевяямя,
1нформацiю пЕю замованлй обсяг та час проведеня аудиту та cymeвi
оканалlJа pi( цо закнчився з1 lрудня

неэлекrdo эудftра

2О2О роry

ра]о эiЗвiтом
,l_,

IТ]-кбрlgтд{rд
jультвгя вшменl лiд -ас аудяry, вмчаючи бчдь,якl с}п, Bi
ведо!м rцод,в вlrrар,шньою контролlо, виявленt н-vи пИ ча" су.lигу,

аудитоо."кi

рг

осяоввi дlвt дФ .чдвrоDа l.чд!тоDсrF фtrцчl
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