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Основні відомості про Комунальне підприємство теплових мереж 

«Бориспільтепломережа»: 

№ п/п Показник Значення 

1  Повне найменування 

підприємства  

Комунальне підприємство теплових мереж 

«Бориспільтепломережа»  

2  Скорочене найменування 

підприємства  

КПТМ «Бориспільтепломережа»  

3  Організаційно-правова форма 

господарювання за КОПФГ  

150 Комунальне підприємство  

4  Код підприємства за ЄДРПОУ  13712452  

5  Виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців  

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 

особи Комунальне підприємство теплових мереж 

«Бориспільтепломережа», зареєстровано 

Виконавчим комітетом Бориспільської міської ради 

Київської області 04.02.2002року, номер запису в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців 1 354 120 0000 000210  

6  Місце проведення державної 

реєстрації  

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради 

Київської області  

7  Місцезнаходження юридичної 

особи  

08301, Київська обл., м. Бориспіль, вулиця 

Київський шлях, 41-А  

8  Основні види діяльності за 

КВЕД-2010  

35.30 Постачання пари, гарячої води та 

кондиційованого повітря;  

43.21 Електромонтажні роботи;  

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем 

опалення та кондиціонування;  

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  

42.21 Будівництво трубопроводів  

9.  Засновник  Бориспільська міська рада  

9.  Керівник  Палінка Володимир Іванович  

10.  Головний бухгалтер  Багінська Алла Михайлівна  

 

Думка із застереженням  
 

              Ми провели аудит фінансової звітності Комунального підприємства теплових мереж 

«Бориспільтепломережа» (надалі Підприємство). Повний пакет фінансових звітів Підприємства 

складається з:Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р., Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) за 2017р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим 

методом) за 2017р., Звіту про власний капітал за 2017р., Приміток до фінансової звітності за 

2017р.  

              На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із 

застереженням" нашого звіту, фінансова звітність Комунального підприємства теплових мереж 

«Бориспільтепломережа» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р. складена в усіх суттєвих 

аспектах відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і 

відображає дійсний фінансовий стан Комунального підприємства теплових мереж 

«Бориспільтепломережа», його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного 

капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату.  

 

 

 

 

 



Основа для думки із застереження.  

 
              Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази 

для висловлення думки аудиторів. Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну 

основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів 

їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та достовірності 

фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. Концептуальна основа 

фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається 

"Концептуальною основою фінансової звітності", виданою РМСБО, розміщеною на сайті 

Міністерства Фінансів України. Облікова політика Підприємства, яка відображає принципи та 

методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає 

вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Проводки в облікових 

записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній 

формі. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, обґрунтовану підставу для 

висловлення думки аудиторів. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є 

суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Підприємства.  

              Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації, яка проводилась на 

Комунальному підприємстві теплових мереж «Бориспільтепломережа» перед складанням 

фінансової звітності за 2017 рік, оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення 

аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення 

та результатів. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій 

ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження 

мають обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну 

річну фінансову звітність Підприємства та стан справ в цілому.  

              Аудитор не згодний з управлінським персоналом стосовно прийнятності розкриттів, а 

саме: у Фінансовій звітності відсутні розкриття, необхідні для забезпечення достовірного 

подання, оскільки Фінансова звітність не містить даних про результати переоцінки (визначення 

справедливої вартості) основних засобів на початок звітного періоду (01.01.2017) та на звітну 

дату (31.12.2017). У Фінансовій звітності на зазначені звітні дати необоротні активи відображені 

за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Аудитори не отримали достатньої 

впевненості щодо оцінки основних засобів через незалучення Підприємством незалежного 

оцінювача, інші аудиторські процедури не були ефективними.  

              Крім того, на Підприємстві підтвердження дебіторської заборгованості проведене не в 

повному обсязі. Аудитор не мав змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо 

дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки під час проведення аудиту ми не 

отримали від окремих контрагентів підтвердження сум дебіторської заборгованості та 

кредиторської заборгованості.  

 

              Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними від компанії згідно з Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс 

РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими 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 застереженням.  

 

Безперервність діяльності  

 
              Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність 

функціонування. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 

відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі. Використання цього припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо 

управлінський персонал не планує ліквідувати Підприємство або припинити діяльність, або не 

має окрім цього іншої реальної альтернативи.  



              Під час виконання нами аудиту фінансових звітів ми дійшли висновку, що використання 

управлінським персоналом припущення про безперервність функціонування як основи для 

обліку під час підготовки фінансових звітів Підприємства є доречним. Управлінський персонал 

не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність 

суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність та, відповідно, таку 

невизначеність не розкрито в фінансовій звітності Підприємства. При проведенні аудиту 

фінансової звітності ми також не ідентифікували такої суттєвої невизначеності. Тим не менш, ні 

управлінський персонал, ні аудитор не можуть дати гарантію щодо можливості Підприємства 

безперервно продовжувати діяльність так як майбутні події або умови можуть примусити 

Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі; нами зроблена оцінка 

загального подання, структури та змісту фінансової звітності, а також того, чи показує фінансова 

звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 

відображення.  

              Аудитор не може передбачати майбутні події або умови, які можуть обумовити 

припинення підприємством його безперервної діяльності. Відповідно, відсутність в 

аудиторському звіті будь-яких згадок про фактори невизначеності, що стосуються 

безперервності діяльності, не може розглядатися як гарантія здатності суб’єкта продовжувати 

свою діяльність безперервно.  

 

Ключові питання аудиту  

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

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 немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому 

звіті додатково.  

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями, за фінансову звітність  

 
              Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за подання цієї фінансової 

звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та такий 

внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або 

помилки.  

              Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 

використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 

фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір 

та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також 

облікових оцінок, які відповідають обставинам.  

              Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що 

впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми 

доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.  

              Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та вступне 

сальдо по балансу несуть посадові особи Підприємства. Управлінський персонал відповідає за 

твердження, що інформація щодо стосунків пов’язаних сторін належно відображені в обліку, що 

всі виконані операції відображені в облікових записах, що невиправлені викривлення є 

несуттєвими як окремо, так і для фінансової звітності в цілому. Управлінський персонал несе 

відповідальність за твердження:  

- що аудиторам надано доступ до всієї інформації, яка є доречною, всі облікові реєстри та 

підтверджувальні документи, всі протоколи зборів та ін.;  

- що не має жодних планів або намірів, що можуть суттєво змінити балансову вартість або 

класифікацію активів і зобов'язань, відображених у фінансових звітах;  



- що Підприємство має право власності на всі свої активи, а інформація про обмеження права 

власності надана до перевірки;  

- що в обліку відображено усі зобов'язання та розкрито всі гарантії, надані третім сторонам;  

- що не існує подій, що відбулися після закінчення періоду та які потребують додаткового 

коригування або розкриття у фінансових звітах або у Примітках до них;  

- що розкрили всю інформацію про відсутність випадків фактично вчиненого або підозрюваного 

шахрайства.  

              При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, 

де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, 

якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не 

має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть 

відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.  

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  
 

              Відповідальністю аудитора за аудит фінансової звітності є висловлення думки щодо цієї 

фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних 

етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, 

що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.  

              Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження 

аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 

шахрайства або помилки.  

              Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з 

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 

думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав 

також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, 

зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.  

              Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 

не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 

гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 

воно 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 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 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 компанії 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 компанію 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 вважитись такими, що впливають на нашу незалежність, 

а також, де це застосовано, 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 переважати його корисність для інтересів громадськості.  

 
Аналіз та оцінка фінансових показників . 

 

              Аналіз та економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості Комунального 

підприємства здійснені на основі даних фінансових звітів, шляхом розрахунків системи 

показників – коефіцієнтів про ліквідність і фінансову стійкість та на основі перевірки даних 

первинного, аналітичного та синтетичного обліку. Для складання довідки були надані: Фінансові 

звіти за 2017р та 2016р., оборотно-сальдові відомості по рахунках.  

              Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність 

Комунального підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт швидкої 

ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових 

коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до 

поточних зобов’язань Комунального підприємства. Він відображає платіжні можливості 

Комунального підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умовами своєчасного 

проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1грн. поточної 

заборгованості, і становить 1,74. Що відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8).  

Комунальне підприємство зможе виконати свої зобов’язання перед кредиторами, якщо вони 

одночасно зажадають від Комунального підприємства повернення боргів на 100%.  

              Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних 

активів до поточних зобов’язань Комунального підприємства, та показує достатність ресурсів 

Комунального підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних 

зобов’язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий 

за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Комунального 

підприємства на кінець періоду становить 1,89.  

Це свідчить про те, що Комунальне підприємство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів 

на свою користь та реалізації запасів і інших активів в змозі одночасно задовольнити поточні 

вимоги кредиторів на 100%.  

              Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та їх 

еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань Комунального 

підприємства. Він показує, яка частина боргів Комунального підприємства може бути сплачена 



негайно. Орієнтовне позитивне значення показника 0,25-0,5. Значення цього показника за 

даними балансу Комунального підприємства на кінець року становить 0,42.  

              Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в 

загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року 

становить 0,61. Це свідчить про те, що Комунальне підприємство здійснює свою діяльність за 

рахунок позичкового капіталу більше, ніж на 39%.  

За результатами діяльності Комунальне підприємство отримало прибуток в розмірі – 3172 

тис.грн.  

 

Інші елементи.  
 

Основні відомості про аудиторську фірму.  

Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ “ЮВМ – аудит”.  

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають 

аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., 

рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р., рішення Аудиторської Палати 

України № 224/3 від 23.12.2010р. та рішення Аудиторської Палати України № 317/4 від 

26.11.2015р.  

Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 22.12.2011 № 

244/5 “Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими 

фірмами та аудиторами” - пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських 

послуг.  

 

Реквізити ТОВ “ЮВМ –аудит ” : адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24 .  

(юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.  

р/р № 26004271769 КРД "Райффайзен Банк АВАЛЬ" МФО 380805, код 20587317.  

Директор аудиторської фірми –Кузуб Михайло Віталійович. Сертифікат аудитора серії А № 

004416 рішення Аудиторської Палати України № 96 від 30.11.2000р., №140 від 29.10.2004р., 

№207/2 від 29.10.2009р. та № 300/2 від 25 вересня 2014р.  

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту  

 

Перевірку річної фінансової звітності Комунального підприємства теплових мереж 

«Бориспільтепломережа» у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р., 

Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2017 рік, Звіту про рух грошових 

коштів (за прямим методом) за 2017 рік, Звіту про власний капітал за 2017 рік та Приміток до 

річної фінансової звітності за 2017 рік проведено згідно з Договором про проведення аудиту 

фінансової звітності № 7-14 від 03.04.2018р.  

Період, яким охоплено проведення аудиту –01.01.2017р. –31.12.2017р.  

Дата початку перевірки - 03.04.2018р.  

Дата закінчення перевірки – 25.04.2018р.  

Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) – 27.04.2018р.  

Місце проведення аудиту: Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Київський Шлях, 41а.  

 

Директор аудиторської фірми Кузуб М.В.  

ТОВ “ Ю В М - а у д и т “ 


