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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам mа Наеляdовiй padi
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кХЕРСОНОБЛЕНЕРГО>

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Щумка iз застереженням

Ми провели аудит рiчноi фiнансовоТ звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
кХЕРСОНОБЛЕНЕРГО) (далi - Компанiя), що складасться з балансу (звiry про фiнансовий стан) на
31 грулня 2020 року, звiту про фiнансовi результати (звiry про сукупний дохiд), звiry про рух
грошових коштiв (за прямим методом) та звiту про власний капiтал за piK, що закiнчився зазначеною
датою, та примiток до рiчноi фiнансовоi звiтностi, вкпючаючи стислий викJIад значущих облiкових
полiтик.

На нашу думку, за винятком можJIивого впливу питань, описаних у роздiлi <Основа для думки iз
застереженням) нашого звiту,' фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix
суттсвих аспектах фiнансовий стан Компанii станом на 31 грулня2020 року, ii фiнансовi результати i
грошовi потоки за piK, що закiнчився на зазначену даry, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та Закону Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpaiHi>.

Основа для думки iз застереrкенням

За результатами аудиту фiнансовоi звiтностi КомпанiТ за2019 piK у Звiтi незалежного аудитора ьiд2l
квiтня 2020 року нами була висловлена думка iз застереженням, пiдставами для висловлення якоi
слугуваJIи, зокрема, наСтупнi :

нас було призначено аудиторами пiсля проведення Компанiею iнвентаризацiT запасiв i за
допомогою аJIьтернативних процедур ми не змогли впевнитися в наявностi та кiлькостi
запасiв, утримуваних Компанiею станом на 3l грудня 2019 року, якi були вiдображенi в
балансi (звiтi про фiнансовий стан) в cyMi l11'З92 тисяч гривень. У зв'язку з вищенаведеним
ми не могли визначити, чи icHye потреба в будь-яких коригуваннях запасiв, вiдображених чи
невiдображених в облiку, а також вiдповiдних статей, що входять до скJIаду звiry про

фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiry про рух
грошових коштiв (за прямим методом) за piK, що закiнчився З 1 грудня 2019 року;
при складаннi фiнансовоТ звiтностi за 201'9 piK Компанiя не виправила помилки у
вiдобралсеннi результатiв переоцiнки осЁовних засобiв, здiйсненоТ у 2018 роцi станом на 30
вересня 2018 року, а саме: Компанiя не вiдобразила в бухгалтерському облiку та фiнансовiй
звiтностi справедливу BapTicTb основних засобiв, отриману в результатi переоцiнки, на дату

силА в розумlннl
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переоцiнки, а зробила це станом на З1 грулня 2018 року у сумах, отриманих згiдно
переоцiнки, у зв'язку з чим вiдбулося викривлення валовоi балансовоi BapTocTi основних
засобiв i, вiдповiдно, суми нарахованого зносу, на дату переоцiнки, а також станом на 31
грудня 2018 та 31 грулня 2019 року (звiт про фiнансовий стан та примiтка 8 до фiнансовоТ
звiтностi). Також Компанiя не виправила помилки та не донарахувала знос по переоцiнених
основних засобах за четвертий квартал 2018 року, внаслiдок чого було занижено суму зносу i
завищено балансову BapTicTb основних засобiв на 3l грудня 20l8 року i 31 грулня 2019 року
на суму 92 208 тисяч гривень, що вплинуло на суму прибутку до оподаткування за 2018 piK та
суму непокритого збитку станом на 3 1 грулня 20l8 та 31 грулня2019 poKiB;
при скJIаданнi фiнансовоi звiтностi за 2019 piK Компанiя не виконала вимоги МСФЗ 9
кФiнансовi iнструментш (далi - МСФЗ 9) щодо оцiнки резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки
за фiнансовими активами у спосiб, що вiдображае:

- об'сктивну та звarкену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного
дiапазону мохt.llивих результатiв;

- часову BapTicTb грошей;
- обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiТ, поточнi

умови та прогнози майбутнiх економiчних умов, що мох(е бути одержана без
надмiрних витрат або зусиль станом на звiтну лаry,

Ми не мuши мояшивостi визначити ефект впливу цього вiдхилення на активи, зобов'язання й
власний капiтал КомпанiТ станом на 31 грулня201'9 року, а також на чистий прибуток за2019
piK;
при пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi за 2019 piK вiдповiдно до обраноi облiковоТ полiтики
Компанiею було здiйснено коригування вхiдних залишкiв фiнансових активiв та фiнансових
зобов'язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю, у зв'язку з помилками у
попереднiх перiодах (п.З.26 примiтки 3 до фiнансовоI звiтностi). При цьому пiдхiд, який
застосувала Компанiя для визначення помилок, суперечить вимогам МСБО 8 <Облiковi
полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки>> (далi - МСБО 8), який мiстить визначення
облiкових оцiнок та помилок попереднiх перiодiв та пояснюе рiзницю MirK ними. Внаслiдок
цього порушення суму резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, сформованого пiд дебiторську
заборгованiсть (п. 3.26 примiтки 3 та примiтки \\ та \2 до фiнансовоi звiтностi) станом на 31
грудня 2018 року було зменшено на загiшьну суму 97 354 тисячi гривень, а суму iнших
довгострокових зобов'язань було збiльшено на суму 9 088 тисяч гривень з вiдповiдним
коригуванням прибутку до оподаткування попереднього звiтного перiоду. Якби Компанiя
врахувала вимоги МСБО 8 щодо облiку змiн в оцiнках, то зазначенi змiни в оцiнках були б
вiдображенi не у складi прибутку попереднього перiоду, а у складi фiнансового результату
звiтного перiоду, внаслiдок чого збиток звiтного року до врахування витрат на податок на
прибуток зменшився би на суму 88 266 тисяч гривень, При здiйсненнi виправлення помилок
попереднього перiоду Компанiя не виконuulа ycix вимог МСБО 8 щодо ретроспективного
представлення даних у звiтi про власний капiтал;
Компанiя не застосувaulа вимоги МСФЗ 16 кОренда>. Ми не мали можJIивостi визначити
ефект впливу цього порушення на активи, зобов'язання й власний капiтал Компанii станом на
l сiчня 20l9 року та на 31 грудня 2019 року, а також на чистий прибуток за 2019 piK;
станом на 31 грудня 2019 року при розрахунку вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань Компанiею не BpaxoBaHi тимчасовi рiзницi, якi
пiдлягають вирахуванню, а саме: за нарахованими резервами пiд очiкуванi кредитнi збитки,
що е порушенням МСБО 12 кПодаток на прибуток>. Внаслiдок даного порушення Компанiею
завищено суму вiдстрочених податковИх'зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан (балансi) на
на З1 грулня20l'9 року та занижено суму доходiв вiд зменшення податку на прибуток у звiтi
про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за 2019 piK на 25 З50 тисяч гривень
вiдповiдно;
в порушення вимог МСФЗ 9 Компанiя не визначила
зобов'язання при первiсному визнаннi отриманоi вiд

справедливоi BapTocTi фiнансового
пов'язаноi сторони безпроцентноТ
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позики та, вiдповiдно, не визн€uIа дисконт у складi зобов'язання та дохiд вiд операцiТ з
пов'язаною стороною у складi iншого сукупного доходу, в сумi,,що дорiвнюе рiзницi мiж
справедливою вартiстю фiнансового зобов'язання та вартiстю операцii. Також Компанiя не
вiдобразила суму амортизацii дисконту у складi фiнансового результату за поточний перiод.
За нашою оцiнкою, сума невiдображеного дисконту та iншого сукупного доходу за 2019 piK, а
також сума невизнаних фiнансових витрат у складi фiнансового результату за2019 piK може
становити 67 727 тисяч гривень.

KpiM того, при скJIаданнi фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK Компанiя не виправила помилки у cyMi
92208 тисяч гривень при вiдображеннi результатiв переоцiнки основних засобiв у 2018 роцi,
внаслiдок чого було зания(ено суму зносу, завищено балансову BapTicTb основних засобiв та занижено
суму непокритого збитку станом на 31 грулня2020 року назzвначену суму,

Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiхснародних стандартiв аудиry (МСА). Нашу вiдповiдаrrьнiсть
згiдно з цими стандартами викJrадено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
звiтностi> нашого звiту. Ми е незалежними по вiдношенню до КомпанiТ згiдно з етичними вимогами,
застосовними в YKpaTHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а саме: з вимогами Кодексу етики
професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), а
такоя( викончLли iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми i прийнятними для використання ik
як основи для нашоТ думки iз застереженням.

Суттова невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi

Ми звертаемо увагу на примiтку 2 до фiнансовоi звiтностi, у якiй з€вначаеться про iснування
невизначеностi, яка може вплинути на здатнiсть Компанii продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi, оскiльки неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточноi економiчноi
ситуацiТ на лiквiднiсть i дохiд Компанii, стабiльнiсть i структуру ii операцiй iз споживачами та
постачальниками.

За piK, що закiнчився З 1 грудня 2020 року, Компанiя отримала прибуток в cyMi 31 554 тисяч гривень
(2019: чистий збиток в cyMi 5813l тисяч гривень, за даними перерахованоi фiнансовоТ звiтностi за
2019 piK). Таколс, станом на 31 грудня 2020 року поточнi зобов'язання Компанii перевищують ii
поточнi активи gа 797 924 тисяч гривень (2019: 88З 769 тисяч гривень, за даними перерахованоi
фiнансовоТ звiтностi за 2019 piK).

KpiM того, звертасмо увагу на примiтку 36 до фiнансовоi звiтностi, в якiй розкриваеться iнформацiя
щодо зобов'язань КомпанiТ за наданими фiнансовими поруками, що забезпечують повний розмiр
зобов'язань пов'язаних cTopiH за кредитними договорами на суму 20 000 тисяч доларiв CIIIA, що на
звiтну дату сIшадае 565 492 тисячi гривень (20l9: на загальну суму 45 150 тисяч доларiв CIIIA, що на
звiтну дату скJIадаJIо 1 069 4З2 тисячi' гривень).

Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, nu nurп" професiйне судження, були найбiльш значущими
пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi КомпанiТ за поточний перiод. Щi питання розгляд€}лись
нами у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, в цiлому та враховувЕIлось при формуваннi
думки щодо неТ, при цьому ми не висловлюемо окремоiдумки щодо цих питань.
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повноп,lа i своечаснiсmь вuзнання dохоdiв вid ocHoBHoi' diяльносmi. Повнота i свосчаснiсть визнання
доходiв вiд основноТ дiяльностi с ключовим питанням аудиту з огляду,на ix суттеве значення у
фiнансовiй звiтностi Компанii (примiтка 27 до фiнансовоТ звiтностi). Основною дiяльнiстю КомпанiТ е
надання послуг з розподiлу електроеноргii, KpiM того, Компанiя надае сугryтнi послуги клiентам -
фiзичним та юридичним особам.

Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансовоI звiтностi 15 <Виручка за договорами з клiентами>
(налалi - МСФЗ 15) для облiку доходiв, що виникають за договорами з клiснтами, застосовуеться
модель, що мiстить п'ять етапiв, i яка вимагае визнання доходу в cyMi, що вiдображае вiдшкодування,
право на яке Компанiя очiкуе отримати в обмiн на передачу цих послуг. МСФЗ 15 вимагае
застосовувати судження i враховувати Bci доречнi факти i обставини на ycix етапах моделi визнання
доходiв.

Основою нашого пiдходу задля зниження ризику суттевих викривлень при визнаннi доходiв КомпанiТ
було тестування внутрiшнього контролю, аналiз вiдповiдноТ IТ-системи, проведення аналiтичнрпt
процедур, дет.шьне тестування операцiй та залишкiв i тестування журнЕuIьних проводок. Ми
проаналiзували розкриття вiдповiдноТ iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi КомпанiТ.

Оцiнка очiкуванuх креdumнuх збumкiв за фiнансовuJчru Qкmuвамu, Оцiнка очiкуваних кредитних
збиткiв за фiнансовими активами е кJIючовим питанням аудиту з огляду на обсяг зазначених операцiй
в дiяльностi КомпанiТ (примiтки 9, ll, 12, 13 до фiнансовоТ звiтностi), а також з огляду на те, що за
вк€Lзаними активними операцiями МСФЗ 9 при визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв вимагае
застосовувати професiйнi судrкення та оцiнки, Професiйнi сулження управлiнського персонtшу
КомпанiТ використовуються для побудови сценарного аналiзу з використанням не тiльки iнформачiТ
про минулi подiI, поточнi умови, а й прогнози майбутнiх економiчних умов, що може призвести до
рiзного рiвня очiкуваних кредитних збиткiв.

Нашi аулиторськi процедури вкJIюч€lли аналiз методологii КомпанiТ для визначення значного
зростання кредитного ризику та виявлення ознак зменшення корисностi, яка використовувалась задля
вiдобрахtення резервiв у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ 9, та перевiрку алгоритму
застосування вхiдних даних для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв, Ми аналiзувzrли методологiю
та данi, що використовув{rлися в рамках застосованих моделей, на предмет ik доречностi та
вiдповiдностi, а ocHoBHi припущення, що були застосованi - на предмет обгрунтованостi. А також ми
оцiнили, чи е адекватним розкриття iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi.

Операцii'з пов'язан1,1Jt1,1 сmороналNu. Компанiя контролюеться холдингом, до якого входять i iншi
компанiI - оператори розподiлу електроенергiТ, якi можуть здiйснювати cyTTcBi операцiТ як мiж
собою, так i з холдинговою компанiею. Вiдповiдно, повнота вiдображення операцiй з пов'язаними
сторонами в фiнансовiй звiтностi та ik оцiнка мають суттеве значення при проведеннi нами аудиту
фiнансовоIзвiтностi звiтного перiоду (примiтки 12,26,З5,Зб до фiнансовоТзвiтностi).

Ми отримали вiд керiвництва КомпанiТ лист-пiдтвердження перелiку пов'язаних cTopiH та провели
аналiз отриманоТ iнформацiТ на повноту вкJIючення ycix компанiй, якi можуть бути визнанi
пов'язаними сторонами. Ми також провели аналiз операчiй з особами, розкритими управлiнським
персоналом КомпанiТ як пов'язанi, i зiставили ix з даними, наведеними в фiнансовiй звiтностi,

Розкрummя iнфорпtацii' tцоdо справеdлuвоi' варmосmi фiнансовuх акmuвiв mа зобов'язань. Ми
визначили оцiнку справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, що
розкривасться у фiнансовiй звiтностi, як кJIючове питання аудиту внаслiдок застосованих Компанiею
суджень щодо оцiнки справедлi,rвоТ BapTocTi, а також внаслiдок значущостi таких активiв та
зобов'язань у фiнансовоТ звiтностi Компанii. Станом на 3l грулня 2020 року та 31 грудня 2019 року
справедлива BapTicTb фiнансових активiв та фiнансовиi зобов'язань, що облiковуються зiа-
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амортизованою вартiстю, розкрита у примiтках З8 та 39 до фiнансовоТ звiтностi. Щi фiнансовi активи
та фiнансовi зобов'язання, а також фiнансовi активи за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через iнший скупний дохiд класифiковано за2-м piBHeM iepapxiT вихiдних даних, оскiльки
Компанiя вважае, що ik справедлива BapTicTb визначаJIася виходячи зi скоригованих котирувань на
активному ринку. Судження щодо використанIш вхiдних даних можуть призводити до рiзноi
класифiкачii за рiвнями iepapxiT вихiдних даних та сум справедливоi BapTocTi.

Ми отримали розумiння припущень, що використовувtulися управлiнським персонаJIом Компанii для
оцiнки справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, здiйснили незалежну
оцiнку фiнансових активiв та зобов'язань, виходячи з експертного судження наших спецiалiстiв з
оцiнки, на ocHoBi загаJIьнодоступних ринкових даних та порiвняли ix з розкриттям вiдповiдноТ
iнформацiТ у примiтках фiнансовоi звiтностi Компанii.

Оцiнка справеdлuвоi' варmосmi об'екmiв ocHoBHux засобiв на балансi Компанii|, Оцiнка справедливоi
BapTocTi об'ектiв основних засобiв е кJIючовим питанням аудиту з огляду на cyTTeBicTb залишкiв за
операцiями з цими активами Компанii (примiтка 8 до фiнансовоi звiтностi). KpiM того, для визначення
переоцiненоi BapTocTi основних засобiв станом на 30 вересня 2018 року Компанiя використалlа оцiнки
незалежних експертiв, якi базувалися на певних припущеннях та суб'ективних судженнях. Зважаючи
на вiдсутнiсть iнформацiТ з вiдкритих джерел про укJIадення угод щодо купiвлiпродажу об'ектiв
нерухомого майна, у тому числi, подiбних до тих, що перебувають у складi основних засобiв на
балансi КомпанiТ, а також на особливостi застосованих пiдходiв до оцiнки, це може призвести до
суттсвих розбiжностей в оцiнках,

Нашi аудиторськi процедури стосовно оцiнки справедливоТ BapTocTi основних засобiв, якi
облiковуються на балансi КомпанiТ, вкJIючали оцiнку компетентностi залучених фахiвцiв з оцiнки;
аналiз iнформацiТ, отриманоi вiд управлiнського персоналу КомпанiТ на нашi запити, аналiз наявноТ

ринковоi iнформацiТ та порiвняння ii з даними Компанii. Ми провели аналiз методологii, застосованих
приtryщень та перевiрку здiйснених розрахункiв.

Iнформацiя щодо оцiнки справедливоi BapTocTi основних засобiв Компанii та впливу вiд ii змiн на
фiнансовi покulзники дiяльностi розкрита в примiтках 8 та 38 до фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ.

Пояснювальний параграф

Звертаемо увагу на примiтку 40 ло фiнансовоТ звiтностi, в якiй розкриваеться iнформацiя про те, що
пiсля дати балансу управлiнський персонал КомпанiI оцiнюе додатковi ризики дiяльностi суб'ектiв
господарювання в енергетичнiй галузi Украiни, вкJIючаючи пандемiю COVID-19, та ix моlкгlивий
вплив на безперервнiсть дiяльностi КомпанiТ. Очiкуеться, що повний вплив може бути сутгевим, аJIе
його неможливо вимiряти чи оцiнити,

Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано,

Iнша iнформацiя

Управлiнський персонал КомпанiТ несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
скJIадаеться з:
- Звiry про управлiння, який складений Компанiею на пiдставi вимог Закону Украihи <Про

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaihi> та який не е фiнансовою звiтнiстю
Компанii та не мiстить нашого 3Biry незалежного аудитора щодо неТ. Наша думка щодо
фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на Звiт про,управлiння i ми не робимо висновок з буль-
яким piBHeM впевненостi щодо цього Звiту про управлiння на дату цього Звiry незалежного
аудитора, У зв'язку з нашип,I, аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е
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ознайомлення зi Звiтом про управлiння та розгляд, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж Звiтом
про управлiння та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиry, або
чи Звiт про управлiння мае вигляд такого, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi
проведеноТ нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттсве викривлення у Звiтi про

управлiння, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. За викJIюченням впливу на розкриття
iнформацiТ у Звiтi про управлiння питань, зЕIзначенихв OcHoBi dля dумкu iз засmереlсенням цього
Звiry, ми не виявили таких фактiв по результатах ознайомлення зi Звiтом про управлiння, якi
потрiбно було б вкJIючити до цього Звiту незалежного аудитора;

- РiчноТ iнформачii про eMiTeHTa цiнних паперiв, яка мае формуватися Компанiею на пiдставi
вимог статей 40 та 40'l Закону УкраТни <Про цiннi папери та фондовий ринок> та яка не е
фiнансовою звiтнiстю Товариства та не мiстить нашого Звiry аулитора щодо неi. Рiчна
iнформачiя eMiTeHTa цiнних паперiв буле затверджена пiсля дати нашого Звiry. Наша думка щодо
фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на Рiчну iнформацiю eMiTeHTa цiнних паперiв i ми не

робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi Рiчноi iнформацiI eMiTeHTa цiнних
паперiв. У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

ознайомлення з Рiчною iнформацiею про eMiTeHTa цiнних паперiв та розгляд, чи icHye суттева
невiдповiднiсть MirK Рiчною iнформацiею про eMiTeHTa цiнних паперiв та фiнансовою звiтнiстю
або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи Рiчна iнформацiя про eMiTeHTa цiнних
паперiв мае вигляд такоТ, що мiстить суттеве викривлення. Коли ми ознайомимося з Рiчною
iнформачiею про eMiTeHTa цiнних паперiв та якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй icHye сутгеве
викривлення, ми будемо зобов'язанi повiдомити про цей факт тих, кого надiлено найвищими
повновzDкеннями.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Компанii та Наглядовоi ради за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонаJl КомпанiТ несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне подання

фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити скпадання фiнансовоi
звiтностi, яка не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi
фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал КомпанiТ несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi
КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно,
питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи приtý/щення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, oKpiM випадкiв, якщо управлiнський
персонаJI або плануе лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших ре{шьних
tUIьтернатив цьому.

наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiryвання Компанiт.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлями е отримання обГрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть } чiлому не мiстить
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та вигIуск звiry аулитора, що мiстить
нашу думку, ОбГрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо воно icHyc. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються с)i-ггевими, якщо окремо або в
сукупностi, як обГрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення корисryвачiв,
що приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягоЙ усього завдання з.аудиту. KpiM того, ми:
. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розрюбляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
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ризики, а такох( отримуемо аудиторськ1 докЕIзи, що е достатнlми та приинятними ц|я
використання ix як основи для нашоi думки. Ризик не виявлення суттевого викривлення
внаслiдок шахрайства е вищим, HirK для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, 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 Компанii;
оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обГрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом КомпанiТ;

доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонаJIом КомпанiТ
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бlо<гаrrтерського облiку та, на ocHoBi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй
або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB мохtливiсть КомпанiТ продовжити безперервну
дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi сутгевоi невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своему звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у
фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii е неналежними, модифiкувати свою
думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiry
аудитора. BTiM, майбутнi подiТ або умови можуть примусити Компанiю припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;
оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi вкJIючно з розкриттями
iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, що покJIаденi в основу iT

скJIадання, так, щоб досягти достовiрного вiдоброItення.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повнов€Dкеннями, iнформачiю про запланований
обсяг i час проведення аудиту та сут-гевi аудиторськi результати, вкJIючаючи будь-якi суггевi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми TaKorK надаемо тим, кого надiлено найвищими повнов€Dкеннями, заяву, що ми виконrци
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо Тм про Bci стосунки й iншi питання, якi
могли б обГрунтовано ввalкатись такими, що впливають на нашу нез€rлежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надаваJlась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi
звiтного перiоду, тобто Ti, якi були ключовими. Ми описуемо цi питання в своему Звiтi аулитора KpiM
випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено гryблiчне розкриття такого питання,
або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не слiд висвiтлювати в
нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його
кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ AKTIB
(3акон Укра:iнu <Про ауOum фiнансовоl звimносmi mа ауdumорську diяльнiсmьл> Bid 21 zруdня 2017 року
Jw2258-VrrD

Iнформачiя у цьому роздiлi Звiту незалежного аудитора надаеться у вiдповiдностi до гryнктiв З та 4
cTaTTi 14 Закону УкраТни кПро аудит фiнансово-I звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 2l грудня
20l7 року J\Ъ2258-VШ.

Нас було призначено для проведення обов'язкового,аудиту рiчноТ фiнансовоi звiтностi Компанii
рiшенням НаглядовоТ ради вiд 16 жовтня 2020 року; загальна тривалiсть иконання аудиторського
завдання без перерв з урахуванням продовження повнова)кень, якi мали мiсце, та повторних
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призначень, становить два фiнансових роки, що закiнчилися З 1 грудня 2020 року,

Аулиторськi оцiнки

Твердження про iдентифiкачiю та оцiнку нами ризикiв суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки викJIадено у роздiлi кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансовоТ звiтностi> цього Звiту незалежного аудитора.

Опuс mа ощiнка рuзuкiв u4оdо суmm€во?о вuкравленнл iнформацi:i у фiнансовiй звimносmi

Пiд час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ
супроводжуеться високим аудиторським ризиком, скJIадовими якого е: бiзнес-ризик КомпанiТ та
притаманний йому облiковий ризик. Iнформацiя щодо оцiнки ризикiв суттевого викривлення
iнформацii у фiнансовiй звiтностi внаслiдок шахрайства наведена у пiдроздiлi <OcHoBHi застереження
щодо ризикiв суттевого викривлення iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi> цього розлiлу нашого Звiry
незuшежного аудитора нюкче.

За нашими аудиторськими оцiнками бiзнес-ризик полягав у:- фiнансових ризиках, притаманних дiяльностi Компанii;
- операцiйних ризиках та ризиках загрози iнформацiйнiй безпецi;
- ринкових ризиках та iншоi економiчноi та полiтичноТ невизначеностi, результат якоТ за-лlежить вiд

подiй, що не е пiд безпосереднiм контролем Компанii,

Облiковий ризик пiд час аудиту нами iдентифiкувався як пiдвищений у питаннях, якi описанi у
роздiлi кКлючовi питання аудиту) нашого Звiry неза-гlежного аудитора.

Посuлання на iнформацiю у фiнансовiй звimносmi dля опuсу mа оцiнкu рttзuкiв суmmево?о
в акравлення iнформацii у фiнансовiй звimносmi

Опис бiзнес-ризику наведений у примiтцi 2 до фiнансовоТ звiтностi. Опис облiкового ризику
наведений у роздiлi <Ключовi питання аудиту)) нашого звiry.

Опас захоDiв, вilсumuх Dля вреzулювання idенmuфiкованих рuзuкiв суmmевоzо вuкрuвлення
iнформацii у фiнансовiй звimносmi

На пiдставi iдентифiкованих та оцiнених нами ризикiв сутгевого викривлення фiнансовоТ звiтностi ми
провели насryпнi аудиторськi процедури:

- пiдвищили piBeHb професiйного скептицизму (тобто, пiдвищили yBaxcHicTb до документацiТ та
необхiднiсть у пiдтвердженнi пояснень чи заяв управлiнського персона-пу Компанii);

- призначили вiдповiдного до цих обставин персонаJI для виконання обов'язкового аудиту, у
тому числi, у вiдповiдностi до керiвництва з аудиту RSM International було призначено
другого партнера iз завдання та контролера якостi виконання завдання;

- збiльшили обсяг вибiрки та обсяг проведених процедур аналiтичного огляду;
- дослiджувaulи чи були наявнi icToTHi i/чи незвичнi операцii, що вiдбулися близько перед

закiнченням року та на початку наступного року;- оцiнили прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обГрунтованостi облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкриттiв iнформачiТ у фiнансовiй звiтностi, зроблених управлiнським
персоналом Компанii;

- здiйснили оцiнку загzulьного подання, структури та змiсту фiнансовоТ звiтностi вкJIючно з

розкриттями iнформацii, d також того, чи показус фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покладенi в основу ii складання, так, щоб досягти достовiрного ik вiдображення;
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проаналiзувzrли висновок щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
КомпанiТ припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервноТ дiяльностi охоплював
перiод не менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження фiнансовоI звiтностi;
проаналiзували iнформацiю про те, що icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, якi
поставили б пiд значний cyMHiB можltивiсть КомпанiI продовжити безперервrry дiяльнiсть.

OcHoBHi засmеренсеннл tцоdо рuзuкiв суmm€воzо вuкрuвлення iнформацii у фiнансовiй звimносmi

Основним застереженням € застереження щодо ризику шахрайства. Вiдповiдно до вимог МСА 240
пiд час планування аудиту ми розгляд€чIи схильнiсть КомпанiТ до шахрайства, з урахуванням бiзнес-
середовища, а також засобiв i методiв контролю, встановлених i пiдтримуваних управлiнським
персоналом, а також характером угод, активiв i зобов'язань, вiдобрa;кених в бухгалтерському облiку.

Пiд час планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналу Компанii щодо
наявностi у нього iнформацiТ про буль-якi знання про фактичнi випадки шахрайства, якi мали мiсце,
пiдозрюване шахрайство, яке мае вплив на Компанiю. У вiдповiдь на TaKi запити управлiнський
персонirл надав письмову оцiнку ризику шахрайства Компанii, згiдно з якою ризик шахрайства с
низьким.

Проте, основна вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення шахрайства лежить саме на

управлiнському персоналi КомпанiТ, який не повинен покJIадатися на проведення аудиту для
уникнення своТх обов'язкiв, оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправильнi твердх<ення або нехтування заходами внутрiшнього контролю, якi внаслiдок
властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявленi. Властивi аудиту обмеження викладенi у
параграфi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi> цього Звiту незалежного
аудитора.

Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень

За результатами аудиту нами не було встановлено суттевих недолiкiв внутрiшнього контролю.
OKpeMi рекомендацii щодо ведення бухгалтерського облiку в наступних перiодах, KpiM питань, якi
слугували основою для модифiкацiТ нашого Звiту, становили суму нижче рiвня загальноi та робочоi
cyTTeBocTi.

Властивi для аудиту обмеlкення викладенi у параграфi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансовоТ звiтностi> цього Звiту незалежного аудитора.

Узгодженiсть Звiту незалежного аудитора з додатковим звiтом для аудиторського KoMiTeTy

Наш Звiт нез€tлежного аудитора узгоджуеться
скJIадався у вiдповiдностi до вимог cTaTTi З5
аудиторську дiяльнi сть>>,

з ,Щодатковим звiтом аудиторському KoMiTeTy, який
Закону Украiни кПро аулит фiнансовоТ звiтностi та

Надаrrrrя послуг, заборонених законодавством та незалежнiсть ключового партнера з аудиту та
аудиторськоi фiрми вiд КомпанiТ при проведеннi аулпту

Нами не надаваJIись КомпанiТ послуги, забороненi законодавством, як це передбачено статте ю бта27
Закону УкраТни <Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>,

Твердrкення про нашу незалежнiсть по вiдношенню до Компанii, у тому числi ключового партнера з
аудиту фiнансовоТ звiтностi, викладена у параграфi кОснова для думки iз застереженням) та
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<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi> цього Звiту незаrrежного аудитора.

Iнформачiя про iншi наданi Компанii або контрольованим Hero суб'ектам господарювання
послуги, KpiM послуг з обов'язкового аудиту

KpiM послуг з обов'язкового аудиту, iнформачiя щодо яких не розкрита у Звiтi про управлiння та

фiнансовiй звiтностi КомпанiТ за 2020 piK, iншi послуги Компанii вкJIючають завдання з надання
обмеженоТ впевненостi щодо Звiry про корпоративне управлiння КомпанiТ на виконання вимог cTaTTi
40l Закону МЗ480-IV.

Протягом перiоду, що перевiрявся, Компанiя не мчrла контрольованих нею суб'ектiв господарськоТ
дiяльностi (дочiрн ix пiдприемств).

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

Опис обсягу аудиту викладений у параграфi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
звiтностi> цього Звiту незалежного аудитора.

Через властивi для аудиту обмеження разом iз властивими обмеженнями системи внутрiшнього
контролю icHye неминучий ризик того, що деякi cyTTeBi викривлення можна не виявити, HaBiTb
якщо аудит н€uIежно спланований i виконаний вiдповiдно до МСА.

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму:
- повне найменування вidповidно dо усmановч1,1х dокуменmiв; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кРСМ УКРАiНАD;
- мiсцезнахоdэtсення лорuduчноi' особu mа i|i' факmuчне мiсце розmаu,lування,. м, КиiЪ, 04080, вул.

Нижньоюркiвська, буд, 47 та м. КиiЪ, 0З 151 вул. .Щонецька, З7l79 вiдповiдно;
- iнформ,ацiя про вкJlючення dо Реесmру - за J\b0084 у PeecTpi аулиторiв та суб'сктiв

аудиторськоТ дiяльностi, у тому числi у Роздiлi <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають
право проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi> та у Роздiлi кСуб'екти
аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аулит фiнансовоТ звiтностi
пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec>>,

Ключовим
Панченко.

партнером з аудиту, результатом якого е цей Звiт незалежного аудитора, е Ольга

Бернатович Т.О.
Президент фiрми
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