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аудиторская фирма

3BiT незалежного аудитора
про фiнансову звiтнiсть
АК "Харкiвобленерго" за 2012 piK
Керiвництву та акцiонерам
Акцiонерноi" компанН""Харкiвобленерго 11
Нацiональнiй KOMicii"
з цiннux пaпepie та фондового ринку
Ми, незалежнi аудитори ТОВ "Аудиторська фiрма "Арка", провели аудиторську перевiрку
фiнансово'i звiтностi АК "Харкiвобленерго" (далi - Пiдприемство), що включае баланс
станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати за 2012 piK, звiт про власний
капiтал за 2012 piK, звiт про рух грошових коштiв за 2012 piK, а також примiток до цих звiтiв,
що складаються з короткого огляду основних принципiв облiково'i полiтики, з порiвняльною
та iншою пояснюючою iнформацiею, яка пояснюе особливостi переходу з попередньо
застосованих П(С)БО на МСФЗ (далi - Фiнансова звiтнiсть).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описано'i у
примiщi 3 основи бухгалтерського облiку, якою е МСФЗ, з урахуванням вимог, що
викладенi в МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацi1, яка буде
використана для пiдготовки порiвняльно'i iнформацi'i при пiдготовцi першо'i фiнаНСОВОl
звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть
зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що буДУть використанi при складаннi
першо'i фiнансово'i звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення
цiе'i фiнансово'i звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансово'i звiтностi.
Вiдповiдальнiсть
управлiнського
персоналу охоплюе: розробку,
впровадження
та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки;
вибiр та застосування вiдповiдно'i облiково'i полiтики, а також облiкових оцiнок, якi
вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю е надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на OCHOBi
результатiв нашо'i аудиторсько'i перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в УKpa'iHi в якостi
нацiональних.
При складаннi висновку аудитор керувався:
_ Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державно'i KOMici'i
з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацi'i емiтентами та професiйними
учасниками фондового ринку, затвердженим Рiшенням Державно'i KOMici'iз цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 19.12.2006 року NQ 1528. Вимогами до аудиторського висновку при
Аудиторская фирма «Арка»
01103, г. Киев, ул. Киквидзе, 3, офис 18
тел.fфакс:+380 44 507-25-54 (многоканальный)
www.arka.kiev.ua

розкриттi iнформацil емiтентами цiнних паперiв (KpiMeMiTeHTiBоблiгацiй мiсцеВОl позики),
затвердженi рiшенням дкцпфр вiд 29.09.2011р. N~1360.
_ нормами Мiжнародного стандарту аудиту N~700 (переглянутий) «Формулювання думки та
надання звiту щодо фiнаНСОВОlзвiтностi»;
.
.
_ нормами Мiжнародного стандарту аудиту N~ 705 (переглянутий) «МОДИфlкаЦ1Ядумки У
звiтi незалежного аудитора»;
_ нормами Мiжнародного стандарту аудиту N~706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з
iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Цi стандарти зобов' язують нас планувати та проводити перевiрку з метою отриманн~
достаТНЬОl впевненостi, що фiнансовi звiти не мiсять в собi сутт€вих викривлень. В хоД1
аудиту виконаннi необхiднi, за судженням аудитора, аудиторськi процедури, якi необхiднi
для отримання аудиторських доказiв стосовно показникiв, розкритих у фiнансових звiтах. До
таких процедур, зокрема, входить оцiнка ризикiв сутт€вих викривлень фiнансових звiтiв
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудиторами розглянутi
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам.
Аудит також включа€ оцiнку вiдповiдностi використаНОl облiКОВОlполiтики, пройнятiсть
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення
фiнансових звiтiв.
Пiд час аУДИТОРСЬКОl
перевiрки було проаналiзовано принципи облiКОВОlполiтики компанil,
розглянуто правильнiсть застосованих управлiнським персоналом компанil:
- принципiв оцiнки, класифiкацil та розкриття iнформацil за видами матерiальних статей та
активiв балансу та правильнiсть вiдображення результатiв проведеНОl в звiтному перiодi
iнвентаризацil;
- принципiв визначення розмiру та розкриття iнформацil за зобов'язаннями та правильнiсть
вiдображення результатiв iнвентаризацil зобов'язань компанil за звiтний перiод;
- принципiв визначення та розкриття iнформацi1 про власний капiтал, його структуру та
призначення;
- концептуальних основ пiдготовки фiнансових звiтiв та фiнаНСОВОlзвiтностi в цiлому, та
отримано достатньо доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацil щодо окремих
фiнансових звiтiв та звiтностi в цiлому.
У вiдповiдностi зi статтею 30 Закону УкраlНИ "Про аудиторську дiяльнiсть" та договором на
проведення аУДИТОРСЬКОl
перевiрки керiвництво Пiдпри€мства несе повну вiдповiдальнiсть
за фiнансовi звiти, а також за достовiрнiсть та повноту бухгалтерських та iнших документiв,
наданих для аУДИТОРСЬКОl
перевiрки. Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлення
. думки щодо проаналiзованих бухгалтерських pe€cTpiB та фiнансових звiтiв на OCHOBi
перевiреНОl iнформаЦil.
.
.----

- Ауд-ит передбача€виконанняаудиторських
процедур iадля отриi\i~lНН5Гауiiиторських-д6казiв---стосовно сум та розкриття iнформацil у фiнансових звiтах. Вiдбiр залежить вiд судження
аудитора. До таких процедур входить i оцiнка сутт€вих викривлень фiнансових звiтiв
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розгляда€
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'€кта
господарювання. Аудит включа€ також оцiнку вiдповiдностi використаНОl облiКОВОl
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та
загального представлення фiнансових звiтiв.
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Ми вважа€мо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашо'i
думки.
Висновок
3 метою складання фiнансово'i звiтностi за МСФЗ за 2012 piK, згiдно вимо~ YKpaYHCЬKOГ~
законодавства Пiдпри€мством було застосовано форми фiнансово'i звiтн~сТl, затве~джен~
наказом MiHicTepcTBaфiнансiв Укра'iни вiд 31.03.1999 року N2 87. Зазначею форми ЗВIТносТl
не е повноцiнними з точки зору вимог МСФЗ, оскiльки не дозволяють представляти окремо
за видами доходи та витрати по роздiлах, а саме у звiтi про прибуток та збиток та звiтi про
сукупний прибуток, також не передбачають можливостi окремого подання фiнансових
активiв та фiнансових зобов"язань, як це вимагаеться МСФЗ.
На нашу думку, за винятком впливу питаннь, про якi йдеться в попередньому параграфi,
фiнансовi звiти подають справедливо i достовiрно, в ycix сутт€вих аспектах, фiнансовий стан
АК «Ха:ркiвобленерго» станом на 31 грудня 2012р., а також результат дiяльностi та рух
грошових коштiв за 2012 piK, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансово'i звiтностi.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми зверта€мо увагу на Примiтку 35, яка поясню€ ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi
залишки балансу на 01.01.2012 та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 piK пiд час
складання балансу першого повного пакету фiнансово'i звiтностi за МСФЗ станом на
31.12.2013. Також зверта€мо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансово'i звiтностi за
МСФЗ, який включа€ три Баланси (Звiти про фiнансовий стан), по два Звiти про фiнансовi
результати (Звiти про сукупнi доходи), по два Звiти про рух грошових коштiв, по два Звiти
про змiни У власному капiталi, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю
до Bcix примiток, що вимагаеться МСФЗ)., може забезпечити достовiрне вiдображення
фiнансового стану АК «Харкiвобленерго», результатiв його операцiйно'i дiяльностi та руху
грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.
Попередню фiнансову звiтнiсть АК «Харкiвобленерго» було складено в процесi змiни
концептуально'i основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть АК
«Харкiвобленерго» може бути не прийнятною для iнших цiлей. Цей звiт незалежного
аудитора може бути представлено вiдповiдним органам Нацiонально'i KOMici'iз цiнних
паперiв та фондового ринку.

____

Не додаючи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми
зверта€мо увагу на додаткову iнформацiю, думка щодо яко'i вимагаеться пунктом 2 роздiлу II
"Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державно'i KOMici'iз
цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацi'i емiтентами та професiйними
учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням ДКЦПФРN2 1528 вiд 19.12.2006р.,
вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацi'i емiтентами цiнних паперiв
._(~piM eMiTeHTiB облiгацiй мiсцево'i позики), затвердженими рiшенням ДКЦПФР вiд
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Пояснювальний параграф 1.
Додаткова iнформацiя щодо елементiв аудиторського висновку за наслiдками
проведення аудиту рiЧНОIфiнаНСОВОI
звiтностi, що рекомендована ~олоя:е~ням .щодо
пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДержаВНОI KOMICllз .~lНних
паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацil емiтентами та професlИНИМИ
учасниками фондового ринку, затв. рiшенням ДКЦПФР Biд 19.12.2006р. Х:1528,
вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформаЦll eMiTeHTaM~ЦlНних
паперiв (KpiM eMiTeHTiB облiгацiй мiсцеВОI позики), затвердженими Рlшенням
ДКЦПФР Biд 29.09.201lр. Х21360.
Основнi вiдомостi про аудитора.
Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Арка".
Код €дрпоу
31520115.
Свiдоцтво про внесения в Pe€CTp суб'€ктiв аудиторськоУ дiяльностi NQ2698, видане
рiшенням АудиторськоУ палати УкраУнивiд 28 вересня 2001 року NQ103.
Керiвник: Михайлова 0.1., сертифiкат cepiYА NQ004934 вiд 30.11.2001 р.
Юридична адреса: м. КиУв,вул. Промислова, 4, тел./факс 507 25 54.
Фактичне мiсцезнаходження: м. КиУв,вул. Кiквiдзе, 3, офiс 18, тел./факс 507 25 54.
Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство.
Акцiонерна компанiя "Харкiвобленерго".
Акцiонерне товариство.
Код €ДРПОУ 00131954.
Юридична адреса - 61003, м. XapKiB,вул. Плеханiвська, 149.
Фактичне мiсцезнаходження - 61037, м. XapKiB,вул. Плеханiвська, 149.
Заре€стровано - Свiдоцтво про державну ре€страцiю AкцioHepHoro товариства як суб'€кта
пiдпри€мницькоУ дiяльностi видане Виконавчим KOMiTeToMХаркiвськоУ мiськоУ ради
ре€страцiйний NQ14801070019000465 вiд 22.03.2000р.
Основнi вiдомостi про умови договору на nроведення аудиту.
Договiр NQ4/12/12/12/12-12 вiд 12 грудня 2012 р.
Перевiрка проводилась у перiод з 21.01.2013р. по 23.02.2013р.
Доnомiжна

iнформацiя

Вiдповiднiстьвартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi
третiй статтi 155 Цивiльного кодексу УкраlНИ.
Розрахунок BapTocTi чистих активiв акцiонерних товариств здiйсню€ться для порiвняння
BapTocTiчистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiУ положень статтi
155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу УкраУни, зокрема, п.
3: ,,якшо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть
чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу,
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та
заре€струвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. ЯКШО вартiсть чистих
активiв товариства CTa€ меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу,
встановленого законом, товариство пiдляга€ лiквiдацiУ".
Визначення BapTocTiчистих активiв АК "Харкiвобленерго" проводиться за формулою:
Чистi активи = (Необоротнi активи (роздiл 1 балансу) + Оборотнi ЯТ<ТJПЩ (роздiл 2
балансу) + Витрати майбутнiх перiодiв (р. 270 балансу)) - (Забезпечення витрат та платежiв
4

(роздiл 2 балансу) + Довгостроковi зобов'язання (роздiл 3 балансу) + Поточнi зобов'язання
(роздiл 4 балансу) + Доходи майбутнiх перiодiв р. 630).
Чистi активи

=

(1939752+330677) - (21644+27927+266006)

=

1954852 ТИС.грн.

Розмiр статутного фонду не перевищу€ розмiр чистих активiв.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше BiдcOTKiBBapTocTi активiв товариства
даними останньо! рiчноi фiнансовоi звiтностi)

за

у 2012 роцi Компанiя не здiйснювала значних правочинiв, що складають 10 i бiльше
вiдсоткiв BapTocTiактивiв Компанi'i за даними рiчно'i фiнансово'i звiтностi за 2012 piK.
Опис стану корпоративного
управлiння, у тому числi стану внутрiшнього
вiдповiдно до Закону Украiни "Про акцiонернi товариства"

аудиту

Аудитори пiдтверджують, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння, яка
наведена в iнформацi'i eMiTeHTa,е достовiрною та вiдобража€ дiйсний стан корпоративного
управлiння. Служба внутрiшнього аудиту в Компанi'i не запроваджувалась.
Iдентифiкацii
та оцiнки аудитором ризикiв сутТ{:вого викривлення
фiнансовоi
звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнicть аудитора, що стосуеться
mахрайства, при аудитi фiнансовоi звiтностi").
Аудитори пiдтверджують, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi
процедури по оцiнцi ризикiв CYТТ€BOГO
викривлення, в тому числi внаслiдок шахрайства.
CyrieBi викривлення та випадки шахрайства аудиторами' не iдентифiкованi.
Розкриття iнформацii про дii, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть
вплинути на Фiнансово-господарський
стан eMiTeHTa та призвести до значноi змiни
BapTocTi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону Украiни
«Про цiннi папери та фондовий риною).
Статтею 41 Закону Укра'iни «Про цiннi папери та фондовий риною> та положенням про
розкриття iнформацi! емiтентами цiнних паперiв, затвердженим Рiшенням ДКЦПФР NQ
1591 вiд 19.12.2006 р. визначено перелiк особливо! iнформацi'i, яка може вплинути на
фiнансово-господарський стан eMiTeHTaта призвести до значно'i змiни BapTocTiйого цiнних
паперiв, до яко! серед iншого входить iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить
1Оi бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
ПАТ «Нацiональний депозитарiй Укра'iни», що обслугову€ емiсiю цiнних паперiв АК
«Харкiвобленерго», 05.02.2012 року повiдомив про збiльшення пакету акцiй компанi!
Garensia Enterprises Limited, як акцiонера якому належить бiльше 1О вiдсоткiв голосуючих
акцiй, на 0,95 %.
Згiдно чинного законодавства дана iнформацiя 05.07.2012 року була оприлюдненна
компанi€ю у стрiчцi новин на сайтi Державно! KOMici1з цiнних паперiв та фондового ринку
Укра!ни, 07.07.2012 розмiщена на офiцiйному веб-сайтi компанi1 та опублiкована в газетi
«Бюлетень.цiннi паII.~.RИ
Укра!ни».

p[~~~}.'
Директор ТОВ'РАФ ,APIG\.""
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СертифJкат
30.11.2015p.
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АК "ХАРКIВОБЛЕНЕРГО"
ПримiТКIf до фiнансового звiту за 2012 piK

1.

Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
AIЩioHepHa компанiя "Харкiвобленерго" (на момент створення - Державна
акцiонерна енергопостачальна компанiя "Харкiвобленерго") була заснована на
виконання наказу Президента УкрaIни N'Q282/95 Biд 4 квiтня 1995 року на пiдставi
наказу MiHicTepcTBa енергетики Укра'iни NQ 163 вiд 22 серпня 1995 року шляхом
перетворення
державного
пiдприемства ВЕО "XapKiBeHepro" та е його
правонаступником.
Фонд державного майна Укра'iни своУм наказом NQ 30-ПРА вiд 04.11.1997 року
затвердив план розмiщення акцiй ДАЕК "Харкiвобленерго", внаслiдок виконання
якого загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 14 березня 2000 року, було
прийняте рiшення про перейменування Компанi'i в AкцioHepнy компанiю
"Харкiвобленерго". Нова назва, на думку акцiонерiв, точнiше вiдбивае структуру
власникiв Компанi'i. У зв' язку зi створенням згiдно з Постановою Кабiнету
MiHiCTpiB Укра'iни N'Q 794 вiд 22.06.2004 року НАК "Енергетична компанiя
Укра'iни" пакет акцiй, що належить державi, було передано до статутного фонду
НАК "Енергетична компанiя Укрai'ни".

2.

Умови,

В

яких працю€ Пiдпри€мство

Компанiя ЗДIИснюе пiдприемницьку
дiяльнiсть з передачi та постачання
електроенергi'i. Постачання та передача електрично'i eHepri'i здiйснюеться в MiCTi
XapKoBi та Харкiвськiй областi. АК "Харкiвобле~ерго" е монополiстом у своему
perioHi обслуговування. Найбiльmими споживачами послуг Компанi'i е КП
"Харкiвводоканал", дп завод «Електроважмаш», ВАТ "Харкiвський тракторний
завод", дп "Завод iM. Малишева", КП «Харкiвськi тепловi мережi», Харкiвський
авiацiйний завод" та iншi крупнi пiдприемства Харкова та областi. Компанiя е
монополiстом з поставки та передачi електроенергi1 у Харкiвському perioHi, але, як
i у попереднi роки, спостерiгаеться недоотримання значних сум коштiв внаслiдок
роботи на ринку так званих "незалежних постачальникiв", якi здiйснюють свою
дiяльнiсть за нерегульованим тарифом. Головною особливicтю продукцi'i Компанi'i
е неможливiсть iYнакопичення.
АК "Харкiвобленерго"
е членом Оптового ринку електроенергi'i Укрai'ни та
здiйснюе свою дiяльнiсть на OCHOBiлiцензi'i Нацiонально'i KOMici'iрегулювання
електроенергетики Укра'iни на пiдприемницьку дiяльнiсть з постачання NQ 931 та
передачi N'Q931 електроенергi'i за регульованим тарифом в Харкiвськiй областi Biд
07 серпня 2008 року.
Дiяльнiсть Компанi'i регулюеться державою у частинi встановлення вiдпyскних
тарифiв на постачання та передачу електроенергi'i та в частинi здiйснення
загального контролю з лiцензованих видiв дiяльностi.
На рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суттево впливають соцiальнополiтичнi фактори. Згiдно з Постановою Кабiнету MiHicтpiB Укра'iни "Про перехiд
до единих тарифiв на електричну енергiю, що вiдпускаеться споживачам",
Нацiональна
комiсiя
регулювання
електроенергетики
Укрai'ни
("ИКРЕ")
встановлюе
щомiсячнi
тарифи
на електричну
енергiю
для
кожного
електрогенеруючого та енергопостачального пiдприемства Укра'iни.

Примiп,и

(; невiд'сми()ю

частиною фiюшсовоi' ЗI}iтностi
1

