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ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ
Незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою

відповідальністю «Аудиторська фірма «КАПІТАЛ ГРУП» проведено аудит
фінансової звітності загального призначення Комунального підприємства
«Вінницяоблводоканал» (далі по тексту – Підприємство) станом на 31 грудня
2020 р. та за рік, що закінчився на вказану дату.

Основні відомості про Підприємство, фінансова звітність якого пройшла
аудит:

Повне найменування Комунальне підприємство
«Вінницяоблводоканал»

Код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України 03339012

Місцезнаходження 21022, м. Вінниця, вул. Київська, буд.173

Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комітет Вінницької міської ради

Дата проведення державної реєстрації 18.07.2000
Основні види діяльності 36.00 Забір, очищення та постачання води;

37.00 Каналізація, водовідведення й
очищення стічних вод

Отримані ліцензії на здійснення
діяльності

Безстрокова ліцензія на право провадження
господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення

Керівник
Головний бухгалтер

Кількість працівників

Чернятинський Олександр Дмитрович
Лисак Алла Борисівна
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Ми провели аудит фінансової звітності Комунального підприємства
«Вінницяоблводоканал», що складається зі звіту про фінансовий стан на 31
грудня 2020 року, звіту про сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів,
звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, та
приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих
облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання зазначеного в розділі 3 та за
винятком можливого впливу питань, зазначених в розділах 1,2,4,5 Звіту
«Основа для думки із застереженнями», фінансова звітність Підприємства, що
додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на
31 грудня 2020 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що
закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання
фінансової звітності.
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ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ
1. Необоротні активи
Підприємство провело переоцінку об’єктів основних засобів за

справедливою вартістю станом на 31.12.2018 року і відобразило результати
переоцінки у складі статей Балансу (Звіту з фінансового стану) 1011 «Первісна
вартість основних засобів», 1012 «Знос основних засобів», та в сумі
переоцінки, на дату переходу на звітність за МСФЗ, була збільшена стаття
1420 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)». При цьому  оцінка
будівель та споруд була виконана без аналізу на відповідність ринковій
вартості, що не дає нам впевненості відносно того, що переоцінена вартість
класу будівель та споруд відповідає справедливій.

Також методика проведення переоцінки не врахувала вплив фактору
зовнішнього знецінення (економічного зносу) спеціалізованих активів.
Підприємство не проводило тест на знецінення активів, що не відповідає
МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Ми не мали можливості оцінити,
який вплив на показники фінансової звітності станом на 01 січня 2020 року та
станом на 31 грудня 2020 року могли б мати результати від зменшення
корисності необоротних активів, якщо вони були б пораховані.

2. Зменшення корисності фінансових активів
Як зазначено в Примітці 4, Підприємство застосовує підхід в формуванні

резерву під очікувані кредитні збитки з використання матриці резервування за
якою резерви на покриття збитків від знецінення формуються з урахуванням
сегментування торгової дебіторської заборгованості за певними ознаками, а
саме виду клієнта, кількості днів прострочення виходячи з питомої ваги
прострочених боргів (з періодом виникнення більше 3 років), у чистому доході
від реалізації послуг для споживачів «населення», а також, методом
абсолютної суми сумнівної заборгованості  для споживачів «юридичні особи».

Згідно  п. Б5.5.28 «Очікувані кредитні збитки» МСФЗ 9, очікувані
кредитні збитки – це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків (тобто
теперішня вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів за весь
очікуваний строку дії фінансового інструмента). Враховуючи обмеження
облікових і аналітичних систем для підтвердження отриманих даних, на
підставі яких базувались припущення управлінського персоналу, а також
складність проведення відповідних розрахунків, ми самостійно не змогли
дійти висновку з достатнім рівнем впевненості щодо обґрунтованості оцінок
управлінського персоналу та визначити, чи потрібно було би здійснювати
коригування сум резервів під знецінення по статтях Балансу (Звіт про
фінансовий стан) «Торгівельна дебіторська заборгованість» та «Інша поточна
дебіторська заборгованість» на всі дати, що містить дана фінансова звітність,
та, відповідно, оцінити можливий вплив на розрахунок відстрочених податків
та на визначення «Чистого фінансового результату у Звіті про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2019 та 2020 роки.
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3. Безоплатно отримані необоротні активи
Підприємство використовує в господарській діяльності необоротні

активи отримані ним в господарське відання від власника, представником
якого є Вінницька обласна рада та від окремої територіальної громади
м. Вінниця, представник – Вінницька міська рада.

3.1 При переході на складання звітності за МСФЗ додатковий капітал в
розмірі вартості необоротних активів отриманих від окремих територіальних
громад в господарське відання було перекваліфіковано до складу
довгострокових зобов’язань. Відповідно до стандартів МСФЗ вартість
безоплатно отриманих активів збільшує вартість активів отримувача, та не
збільшує його зобов’язань. Відповідно за операцією з безоплатного отримання
активів збільшується власний капітал отримувача. Станом на 01.01.2019 р., на
31.12.2019 р. та на 31.12.2020 р. підприємством завищено показник в рядку
1515 «Інші довгострокові зобов’язання» Балансу (Звіту про фінансовий стан)
та занижений показник рядка 1410 «Додатковий капітал» цієї фінансової
форми відповідно на 268 086 тис. грн., на 258 072 тис. грн., та 236 070 тис.
грн., відповідно.

3.2 Передачу в господарське відання відповідних активів не
зареєстрованою в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та
Реєстру прав власності на нерухоме майно. Відповідне відхилення є
порушенням статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень» №1952 від 01.07.2004 року.

4. Залучення позикових коштів
Відповідно до Примітки 20 Підприємство було залучено   до участі у

виконанні Частини І Проекту на умовах Угоди про позику між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку, від 26 травня 2017 року
№8391-UA з метою фінансування проекту «Другий проект розвитку міської
інфраструктури». Вказані позики залучені через договір субкредитування
№130010 від 28 лютого 2017 року, підписаного між Міністерством фінансів
України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, Вінницькою міською радою, НКРЕКП та
Підприємством. Залишок заборгованості по кредитних договорах за
довгостроковими зобов’язаннями станом на 31.12.2020 року складав 2 317 тис.
Дол. США, в еквіваленті 65 504 тис. грн. Поточне зобов'язання за угодами
становить 225 тис. Дол. США або в еквіваленті до гривні 6 350 тис. грн.
Вказані кредити були отримані з терміном погашення до 2031 року та 2033
року під відсотки, які є значно нижчими ніж середня вартість кредитних
ресурсів за даними Національного банку України. Підприємство не
дисконтувало відповідну різницю між середнім відсотком та відсотком за
позиками, як того вимагає МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Ми не мали
можливості перевірити відповідне відхилення, так як фактична кількість та
вартість залучених коштів розраховувалась субкредитором на додаткових
умовах, інформація про які не була надана аудиторам. Крім того, нам не
вдалось перевірити заборгованість за вказаними позиками альтернативними
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методами – через запити третіх осіб, що не дало нам можливості підтвердити
залишки за наведеними зобов’язаннями.

5. Тимчасові податкові різниці
Підприємство, в порушення МСБО 12 «Податки на прибуток», не

визнавало тимчасових різниць та, відповідно, не відображало їх у фінансовій
звітності.

Нами було проведено відповідний розрахунок відстроченого податку на
прибуток. Проте, враховуючи невизначеність впливу на такий розрахунок
питать, про які йшлося вище, ми не змогли визначити з достатнім ступенем
впевненості коригування суми відстроченого податку на прибуток та вплив на
суму витрат (доходу) з податку на прибуток за звітний період.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до КП «Вінницяоблводоканал» згідно
з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів
етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними
в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із
застереженнями.

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
1. Перехід до Міжнародних стандартів фінансової звітності
Звертаємо увагу користувачів на Примітку 2 до фінансової звітності

стосовно основи підготовки фінансової звітності: справжня фінансова
звітність за рік, що завершився 31 грудня 2020 року є першою фінансовою
звітністю Підприємства, підготовленої відповідно до МСФЗ. За попередні
звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2019 року,
Підприємство готувало фінансову звітність згідно з Національними
стандартами бухгалтерського обліку (національні П(С)БО).

Отже, Підприємство підготувало фінансову звітність відповідну МСФЗ,
які застосовуються в ті періоди, що завершуються 31 грудня 2020 року або
після цієї дати, разом з порівняльною інформацією станом на 31 грудня
2019 року і за рік, що завершився на зазначену дату, як описано в обліковій
політиці. При підготовці цієї фінансової звітності відповідній МСФЗ вступний
звіт про фінансовий стан Підприємства був підготовлений на 1 січня 2019 року
– дату переходу Підприємства на МСФЗ.

Перший комплект фінансової звітності Підприємства відповідно до
МСФЗ, що включає в себе Звіт про фінансовий стан, Звіт про прибутки чи
збитки та інший сукупний дохід, Звіт про рух грошових коштів та Звіт про
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зміни у власному капіталі, а також порівняльну інформацію за попередній рік,
підготовлено за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Фінансова звітність підготовлена відповідно до вимог всіх Міжнародних
стандартів фінансової звітності та бухгалтерського обліку і інтерпретацій,
випущених Міжнародним комітетом з інтерпретацій МСФЗ.

2. Вплив COVID-19 на показники фінансової звітності за 2020 рік
та на безперервність діяльності Підприємства

Звертаємо увагу користувачів на Примітку 2 до фінансової звітності, в
якій наводиться оцінка впливу спалаху коронавірусної хвороби (COVID-19) на
діяльність Товариства.

3. Політична та економічна ситуація в Україні
Ми звертаємо увагу користувачів на Примітку 44, а саме на те, що

Підприємство здійснювало свою діяльність в Україні в умовах, де упродовж
2020 року суспільно-політична та соціально-економічна ситуація формувалася
під впливом низки чинників, як довготермінового, так і ситуативного
характеру, що зумовило її загалом нестабільний, турбулентний характер.

Наводячи вищевказані пояснення, Аудитори не враховували відповідні
питання при формуванні думки із застереженнями.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Ми та ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до

Підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ.

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.

Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із
застереженнями», ми визначили наступне ключове питання аудиту,
інформацію щодо якого надаємо в нашому звіті.

№
з/п

Ключове питання аудиту Аудиторські процедури стосовно
ключового питання

1. Див. Примітку 4.18 щодо визнання
та оцінки доходів від основної
діяльності Підприємства

Визнання та оцінка доходів від основної
діяльності Підприємства є значущим
питанням нашого аудиту, оскільки існують
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різні умови визначення сум доходів для
різних категорій споживачів.
Ми приділили значну увагу побудові системи
обліку, документообігу та внутрішнього
контролю на Підприємстві, зокрема в частині,
що стосується повноти та своєчасності
визнання доходів в бухгалтерському обліку
та правильності відображення такої
інформації в фінансовій звітності
Підприємства.
Нами були застосовані як процедури
зовнішнього підтвердження (надання запитів
споживачам), так і альтернативні процедури,
зокрема, звіряння реєстрів обліку, перевірки
первинних документів, тестування
відповідності відображення інформації в
бухгалтерських реєстрах даним первинних
документів.
Вибірково ми перевірили точність
розрахунків з нарахування та перевірили
вихідні дані відповідних джерел.

2 Наявність регуляторних вимог, що
суттєво впливають на діяльність
Підприємства
Наявність регуляторних вимог є
значущим питанням нашого
аудиту, оскільки розмір тарифу
впливає на фінансові результати
діяльності Підприємства.
Дохід від централізованого
водопостачання та
централізованого водовідведення
визначається на підставі
застосування тарифів на
централізоване водопостачання та
централізоване водовідведення,
затверджених Національною
комісією регулювання у сферах
електроенергетики та
комунальних послуг України.
Формування тарифів на
централізоване водопостачання та
централізоване водовідведення
здійснюється з урахуванням
витрат за кожним видом
ліцензованої діяльності з
централізованого водопостачання
та централізованого
водовідведення, облік яких
ведеться ліцензіатом окремо.

Ми приділили значну увагу вивченню
формування тарифів на централізоване
водопостачання та централізоване
водовідведення, яке здійснюється з
урахуванням витрат за кожним видом
ліцензованої діяльності, облік яких ведеться
Підприємством окремо.
Також, значну увагу при вивченні
формування тарифів на централізоване
водопостачання та централізоване
водовідведення було приділено відповідності
до річних планів ліцензованої діяльності з
централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення,
економічно обґрунтованих планованих
витрат, визначених на підставі державних та
галузевих нормативів витрат ресурсів, у тому
числі галузевих технологічних нормативів
використання питної води на підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарства,
з урахуванням фактичних даних та основних
особливостей технологічних процесів
конкретного виробництва, техніко-
економічних розрахунків, кошторисів з
урахуванням ставок податків, зборів,
платежів, цін (тарифів) на матеріальні
ресурси та послуги у планованому періоді.
Значну увагу, також, було приділено
вивченню розрахунків тарифів на
централізоване водопостачання та
централізоване водовідведення, які
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Такий процес визначення тарифів
може також підпадати під вплив
соціально-політичних чинників.
Див. Примітку 44.

проводяться шляхом ділення суми річних
планованих витрат повної собівартості,
річного планованого прибутку, суми
коригування витрат звітного періоду
(компенсації або зменшення витрат) та суми
зменшення складових тарифу, що
передбачалися для здійснення заходів
інвестиційної програми, на запланований
річний обсяг централізованого
водопостачання та централізованого
водовідведення, визначений річними
планами ліцензованої діяльності з
централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Щодо Звіту керівництва (Звіту про управління)
Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та

нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку
Підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності
Підприємства (далі – інша інформація). Інша інформація включається до Звіту
про управління (але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо
неї), який ми отримали до дати цього звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу
інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо
цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю
є ознайомитись з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує
суттєва невідповідність між іншою інформацією, зазначеною у Звіті про
управління і фінансовою звітністю Підприємства станом на 31.12.2020 р. або
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має
вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації у Звіті
про управління, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що
існує можливість суттєвого викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані
повідомити про цей факт.

Ми дійшли висновку, що інформація, наведена в звіті про управління в
частині фінансової інформації, є викривленою з питання 3 та може бути
викривленою з питань 1,2,4,5 про які йдеться розділі «Основа для думки із
застереженням» нашого звіту.

Ми не могли визначити остаточний вплив на фінансову звітність питань,
про які йдеться в параграфі 3 розділу «Основа для думки із застереженням»
нашого звіту. Відповідно, ми не можемо дійти висновку, чи інша інформація,
наведена в звіті про управління в частині фінансової інформації, містить
суттєве викривлення стосовно цих питань.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО
НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ

Управлінський персонал несе відповідальність за те, що фінансова
звітність складена достовірно у всіх суттєвих аспектах у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. N 996-
XIV, а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе
відповідальність за оцінку здатності Підприємства продовжувати свою
діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що
стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про
безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати
Підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність
за нагляд за процесом фінансового звітування Підприємства.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова

звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або
помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо
таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо
професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. Крім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки. Ризик не виявлення 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;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються
аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а
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не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього
контролю;

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та
обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації,
зроблених управлінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили
б під значний сумнів можливість підприємством продовжити безперервну
діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого
звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити
підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі;

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність
операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти
достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та
повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого
наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше
значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті
аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових
обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті,
оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити
його корисність для інтересів громадськості.
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