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Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства „Центренерго" (надалі „Товариство"), що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року, звіт
про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) та
звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих
облікових політик та інші пояснювальні примітки.
На нашу думку, за винятком можливого впливу на відповідні показники питання, описаного в параграфі (і)
та впливу на відповідні показники питань, описаних в параграфі (іі) розділу „Основа для думки із
застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, та його фінансові результати і грошові
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(надалі - „МСФЗ").
Основа для думки із застереженням
(i)

Як назначено у Примітці 2 „Основа складання фінансової звітності" та Примітці 5 „Основні засоби", в
2016 році Товариство перейшло з моделі обліку основних засобів по собівартості на модель
переоцінки та провело переоцінку основних засобів станом на 31 грудня 2016 року. Оскільки наш
аудиторський висновок стосовно фінансової звітності за попередній рік, який закінчився 31 грудня
2016 року, був модифікований у зв'язку з відсутністю можливості отримати достатні аудиторські докази
стосовно визначення доцільної собівартості основних засобів на 1 січня 2012 року - дату переходу на
МСФЗ, а також відсутністю оцінки суми очікуваного відшкодування основних засобів Товариства з
метою проведення тестування на зменшення корисності основних засобів згідно вимог МСБО (IAS) 36
„Зменшення корисності активів" за наявності ознак зменшення корисності активів станом на 31 грудня
2015 року, та можливого впливу цих питань на суму витрат по зносу та витрат з податку на прибуток
за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року, наша думка стосовно поточного звітного періоду також
модифікована, через можливий вплив даного питання на порівнянність даних поточного періоду і
відповідних показників.

(ii)

На початок попереднього звітного періоду на балансі Товариства у складі основних засобів, у тому
числі, обліковувались багатоповерхові житлові будинки, які були приватизовані або плануються до
приватизації працівниками Товариства. Також у складі основних засобів обліковувались об'єкти
основних засобів та незавершеного будівництва, що не експлуатувались та щодо яких не було планів
по їх експлуатації в подальшому. Товариство провело переоцінку основних засобів та за її
результатами визнало знецінення зазначених об'єктів в розмірі 60 638 тисячі гривень станом на 31
грудня 2016 року. Крім того, в зв'язку з анексією Автономної Республіки Крим Російською Федерацією
в березні 2014 року, керівництво Товариства визнало витрати від знецінення інвестиції в TOB
„Корпорація Южная" в сумі 9 899 тисяч гривень в складі інших витрат попереднього періоду. Також, в
складі інших витрат попереднього періоду Товариство визнало знецінення податкового кредиту з
податку на додану вартість в розмірі 58 845 тисяч гривень, який не відповідав визначенню активу на
початок попереднього періоду. Це сталося через рішення, прийняте управлінським персоналом на
початку попереднього фінансового року, що змусило нас висловити думку із застереженням щодо
фінансової звітності за попередній рік. Якби Товариство припинило визнання таких активів на
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попередні балансові дати у відповідності з МСФЗ, інші витрати за рік, який закінчився 31 грудня 2016
року, зменшилися б на 129 382 тисячі гривень, а чистий прибуток збільшився б на цю суму. Нашу
думку відносно даних питань, стосовно фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року,
було у відповідний спосіб модифіковано. Через вплив даних питань на порівнянність даних поточного
звітного періоду наша думка щодо фінансової звітності за поточний рік також модифікована.
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 по відношенню до Товариства 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 застереженням.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми звертаємо Вашу увагу на розділ Примітки 2 „Безперервність діяльності" до цієї фінансової звітності, у
якій вказано, що з 2004 року щодо Товариства відкрита справа про банкрутство, та існують суттєві судові
позови і є невизначеність стосовно їх остаточного вирішення та наслідків для Товариства. Ці обставини
вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було
модифіковано.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 26 „Умовні, контрактні зобов'язання та операційні ризики" в фінансовій
звітності, що описує можливість виникнення потреби у додаткових інвестиціях для модернізації
опалювальних установок для дотримання вимог Директиви Європарламенту 2010/75/EU, а також
Національного плану скорочення викидів по викидах забруднюючих речовин, який вводиться в дію з 1 січня
2018 року та триватиме до 31 грудня 2033 року. На даний момент вірогідність і розмір інвестиційних
зобов'язань не можуть бути достовірно оцінені, хоча вони і можуть виявитися суттєвими. Нашу думку не
було модифіковано щодо цього питання.
Інша інформація, що включена до Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з
інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2017 рік, але не містить фінансової
звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Надання нам Річній інформації емітента цінних паперів за
2017 рік очікується після дати цього звіту аудитора.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та ми не робимо висновок з
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під
час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів за 2017 рік, якщо ми дійдемо
висновку, що в ній існує суттєве викривлення, нам потрібно повідомити інформацію про це питання
Наглядову раду та застосувати подальші належні дії відповідно до вимог МСА і законодавства України.
Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності
відповідно до МСФЗ та 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.
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При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Товариства 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, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує
ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в 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, коли 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 всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
•

ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики,
та отримуємо аудиторські докази, що з достатніми та прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж
для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку,
навмисні пропуски, невірні 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 Товариства;

•

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок та
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, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов,
які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати 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. Тим не менш, майбутні події
або умови можуть примусити Товариство 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 лежать в основі її
складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо Наглядовій раді, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та
суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів
внутрішнього контролю, виявленими нами під час,аудиту.
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