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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансових звітів
Відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»
за 2014 рік
Власникам цінних паперів
ВАТ «Запоріжжяобленерго»
Звіт щодо фінансових звітів
Вступний параграф
Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Капітал»,
свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0150 від 26.01.2001,
дію якого продовжено до 04.11.2015р., проведено аудит фінансової звітності компанії
Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926;
місцезнаходження органа управління: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14; дата державної
реєстрації 17.05.2000 р.), яка включає:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року,
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік,
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік,
Звіт про власний капітал за 2014 рік,
опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до
фінансових звітів за 2014 рік.
Ця фінансова звітність складена управлінським персоналом із використанням
описаної у примітці 3.1 концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується
на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ (IАS) 1 «Подання фінансових
звітів». Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової
звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення,
розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2013 року.
Як відмічено у примітці 31 фінансова звітність ВАТ «Запоріжжяобленерго» за 2014
рік підготовлена на основі припущення, зробленого управлінським персоналом, щодо
безперервного функціонування товариства в майбутньому, яке передбачає спроможність
товариства реалізовувати активи та виконувати свої зобов’язання у ході здійснення
звичайної діяльності. Використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності товариства перевірено шляхом проведення фінансового аналізу
діяльності товариства згідно з МСА 570 «Безперервність».
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На нашу думку, фінансовий стан ВАТ «Запоріжжяобленерго» станом на
31.12.2014р. можна охарактеризувати як такий, що має середній рівень ліквідності та
платоспроможності. Ґрунтуючись на отриманих аудиторських доказах ми вважаємо, що
не існує суттєвої невизначеності стосовно подій чи умов, які можуть поставити під
значний сумнів здатність товариства безперервно продовжувати діяльність.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання цієї фінансової
звітності у відповідності до вимог МСФЗ та за такий внутрішній контроль, який
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 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 мають суттєвих викривлень внаслідок шахрайства
або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових
оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі
результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає
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 включає також
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми розглянули вплив подій та операцій відомих нам і які мали місце до дати
аудиторського висновку. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські
докази для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариство у примітці 3.5 «Істотні облікові політики» та примітці 11 вказує, що
скористалося звільненням, яке передбачене у параграфі Г8 МСФЗ (IFRS) 1 для
підприємств, які вперше застосовують МСФЗ, щодо встановлення доцільної собівартості
за даними Національних стандартів бухгалтерського обліку для деяких або всіх своїх
активів та зобов’язань, оцінюючи їх за їхньою справедливою вартістю на одну певну дату,
внаслідок такої події, як приватизація або початкова відкрита пропозиція. У своїх
фінансових звітах товариство відобразило свої основні засоби (крім транспортних засобів)
за справедливою вартістю, яка була сформована при корпоратизації компанії (1995 рік),
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або при придбані у наступних після цієї події періодах та використало цю справедливу
вартість як доцільну собівартість на 31 грудня 2011 року.
Тобто основні засоби (крім транспортних засобів) товариства відображені за
історичною вартістю (складається із ціни придбання або вартості виробництва) за
вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.
Таким чином, дії товариства щодо визначення справедливої вартості активів
відповідають вимогам МСФЗ (IFRS) 1. Проте вартість необоротних активів (крім
транспортних засобів) у подальшому, якщо товариство змінить метод оцінювання активів,
на нашу думку, може бути змінена. Вплив змін на справедливу вартість активів визначити
у даний час неможливо.
Перелічені факти можуть мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на
фінансові звіти товариства, тому ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо наданих
фінансових звітів.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава
для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в
усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства
«Запоріжжяобленерго» станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог МСФЗ.
Пояснювальний параграф № 1.
Не змінюючи нашої думки, хочемо звернути увагу користувачів на наступне.
Компанія ВАТ «Запоріжжяобленерго» функціонує в нестабільному середовищі, що
пов’язано із політичною та фінансовою кризою в Україні у 2014 році, поширенням зони
збройного конфлікту. В поточному році можливі нові руйнування інфраструктури та
зупинки виробничих потужностей. Незалежно від того, як будуть розвиватись події,
тиснути на економіку буде падіння промислового виробництва через втрати на сході
країни, супроводжуване значним скороченням споживчого попиту через зниження
реальних доходів населення. Ці події справили та продовжують справляти значний вплив
на фінансовий стан Товариства.
Тому на дату надання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора)
неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність
та дохід Товариства, стабільність і структуру його операцій із контрагентами. В результаті
виникає суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість
відшкодування вартості активів Товариства та спроможність Товариства обслуговувати та
платити за своїми боргами по мірі настання строків їх погашення.
Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть бути
необхідними в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено,
коли вони стануть відомими та можуть бути оцінені.
Пояснювальний параграф № 2.
Не змінюючи нашої думки, хочемо звернути увагу користувачів на наступне.
У період до дати аудиторського висновку Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, були переглянуті
тарифи на енергоносії (газ, електроенергію, теплову енергію) для споживачів.
Враховуючи загальне зниження купівельної спроможності населення та збільшення
неплатоспроможності реального сектора економіки, різке і значне підвищення тарифів
може призвести до того, що окремі домогосподарства та підприємства не зможуть
оплачувати вартість енергоносіїв.
В результаті виникає суттєва невизначеність, щодо можливого зростання
заборгованості за отриману населенням та підприємствами електроенергію, що в свою
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чергу призведе до зниження можливості товариства погашати заборгованість за
поточними та довгостроковими зобов’язаннями. Дана фінансова звітність не включає
ніяких коригувань, які можуть бути необхідними в результаті такої невизначеності. Про
такі коригування буде повідомлено, коли вони стануть відомими та можуть бути оцінені.
Основні відомості про аудиторську фірму
Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
«Капітал», свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0150 від
26.01.2001, дію якого продовжено до 04.11.2015р.
Аудит проводився на підставі договору від 22.10.2014 № 751014, у строк з
06.02.2015 по 23.03.2015.

Директор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал»

І.Г. Дядюра ____________

(Сертифікат аудитора серії А № 005338 від 27.06.2002,
чинний до 27.06.2017)

Дата аудиторського висновку 23 березня 2015 року
69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45

4

