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Адресат: Керiвництво та власники ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК»,
iншi  користувачi

Звiт щодо аудиту фiнансово.і. звiтностi

думка i3 застереженням

Ми    провели    аудит    фiнансово.і.    звiтностi    ТОВАРИСТВА    З    ОБМЕЖЕНОЮ
в1дпов1дАльн1стю «хЕрсонськА оБлАснА ЕнЕргопостАч.АлрнА компАн1я»
(ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК», Товариство), що склада?ться зі звіту про фiнатсов.ий
стан на 31 грудня 2021 р., звiту про сукупний дохiд, звiту про зміни у власному капіталі, звіту
про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, при.мiток до фiнансово.і.
звiтностi, додатку до примiток до рiчно.і. фiнансово.і. звiтностi «1нформація за сегментами» та
iншi пояснювальнi примiтки.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi «Основа для думки i3
застереженням»  нашого  звiту,  фiнансова звiтнiсть,  що  дода€ться,  вiдобража€ достовірно,  в
ycix      суп€вих      аспектах      фiнансовий      стан      ТОВАРИСТВА      З      ОБМЕЖЕНОЮ
в1дпов1дАльн1стю «хЕрсонськА оБлАснА ЕнЕргочостАчАльчА комIlАнIя»
на 31  грудня 2021  р.,  та його  фiнансовi результати i грошові потоки за рік, що закінчився
зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
Укра.і.ни  (НП(С)БО)  та  вiдповiда€  вимогам  Закону  Укра.і.ни  «Про  бухгалтерський  облiк  та
фiнансову звiтнiсть в Укра.і.нi» № 996-ХIV щодо складання фiнансово.і. звiтності.

Основа для думки i3 застереженням
На  дату  затвердження  фiнансово.і.  звiтностi  Товариство  знаходиться.  на  окупованiй

ТеРитОРi.1.  i   Залежить   вiд  впливу  неСтабiльнО.1.  екОномiКи   в  кРа.1.нi.   дiяльн1Сть  ТОваРи?тва
напряму залежить вiд чинного податкового й iншого господарського законодавства та змін у.
ньому. У результатi виникас суттсва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операціі
та можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства, .і-і. можливiсть погашати сво.і. борги
в мiру настання строкiв .і.х сплати. Ця ситуацiя свiдчить, що iснус суттсва невизн?ченi?ть, що
може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою діяльність на
безперервнiй основi.

Керiвництво   Товариства  не   iдентифiкувало   суттево.і.  невизначеностi,   яка. могтiа  б
поставити  пiд  значний  сумнiв  здатнiсть  Товариства  безперервно  продовжувати  діяльність,
тому використовувало припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи
для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв.



Фiнансова  звiтнiсть  Товариства  не  мiстить  належнi  розкритгя  iнформацi.і.  про  ц?
питання. На думку аудиту на дату затвердження фiнансово.і. звiтностi оцiнка безперервності
дiяльностi Товариства с недостатньо реалiстичною.

Ми провели аудит вiдповiдно до «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг», видання 2016 - 2017 рок}в (МСА).
Нашу  вiдповiдальнiсть  згiдно  з  цим.и  стандартти  викладено  в  роздiлi  «Вiдповідальнiсть
аудитора за аудит фiнансово.і. звiтності.» нашого звіту.

Ми    с    незалежними    по    відношенню    до    ТОВАРИСТВА    З    ОБМЕЖЕНОЮ
в1дпов1дАльн1стю«хЕрсонськАоБлАснАЕнЕргопостАчАльнАк.омпАн1я»
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартів етики для
бухгалтерiв  («Кодекс  РМСЕБ») та етичними вимогами,  застосовними в Укра.і.нi до  нашого
аудитуфiнансово.і.звiтностi,атакожвиконалиiншiобов'язкизетикивiдповiднодоцихвимог
та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважасмо, що отриманi нами аудиторськi докази € достатнiми i прийнятними для
використання .і.х як основи для нашо.і. думки i3 застереженням.

Пояснювальний параграф
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Не змiнюючи нашо.і. думки щодо фiнансово.і. звiтності, зверта€мо Вашу увагу на те, щ?

Товариствоздiйснювалосвоюдiяльнiсть.вумовахфiнансово-економiчно.і.кризи.Врезультаті
неСтабiЛьнО.1.   СитУацi.1.   в   УкРа.1.нi   дiяльН1сть   ТОваРисТ?а  СупРОвОдЖУСТьсЯ   РиЗИКаМи.   ВплИв
еконОмiчно.1.  кризи   та  полiтично.1.  нестабiльност1,   як1   тривають   в  УКра.1.нi, .а  таКоЖ  .1.хн€
остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю і вони можуть
негативновплинутинаекономiкуУкра.і.нитаоперацiйнудiяльнiстьТовариства.

Свiтова  пандемiя  короновiрусно.і.  хвороби  (СОVID-19)  та  запровадження  Кабiнетом
Мiнiстрiв  Укра.і.ни  карантинних  та  обмежувальних  заходiв,  спрямованих  на  протидiю  .і.і.  3
подальшого  поширення  в  Укра.і.нi,  зумовили  виникнення  додаткових  ризикiв  дiяльностi
суб ' сктiв господарювання.

Суттсвих суджень управлiнського персоналу щодо облiков.их оцiнок вплив.у панд.емi.і.
СОVID-19тазапровадженнякарантиннихтаобмежувальнихзаходівнаневизначегість.оцінки
Та   РОЗКРИПЯ   У   фiНаНСОВiй   ЗвiТнОСтi   ТОваРИСТра   iнфОРмаЦi.1.,   ПОВ'яЗаНО.1.   З   в1дпОв1дними
ОблiКОвими оцiнками ця фiнансОва зв1тн1сть не м.1стить. Цi пОд.i.1. мокуть СУттСвО вплинути на
подальшу дiяльнiсть Товариства та на фiнансові результати,  і наразi цей вплив неможливо
достовiрнооцiнити,протеТовариствонеплану€скорочуватиобсягiвдiяльностi.

Товариство  здiйснюс  свою  дiяльнiсть  в  Укра.і.нi.  24  лютого  2022  р.  Росiя  розпочала
широкомасштабне  вторгнення  на  територію  незалежно.і.  Укра.і.ни,  у  зв'язку  iз  цим  Указот.
Президента Укра.і.ни  №  64/2022  3  24  лютого  було  введено  воснний  стан  на всiй територіі
укра.1.ни.

Товариство пiдготувало фiнансову звiтнiсть на 31  грудня 2021  р. на основi принцт.гу
безперервностi дiяльностi, який передбачас, що Товариство продовжуватиме сво.і. операціі ?.
найближчому   майбутньому,   а   також   зможе   реалiзувати   сво.і.   активи   й   погасити   своі
зобов'язання пiд час звичайно.і. дiяльностi.

Станом на 31.12.2021  р.  Товариство не мало намiру анi лiквiдуватися, анi припиняти
дiяльнiстьiбуловпевненевможливостiреалiзацi.і.сво.і.хактивiвiпогашеннiсво.і.х.зобов'язань
упроцесiзвичайно.і.дiяльностi.Вiдповiдно,використаннягринципубезперервностівважалося
доречнимзарезультатамиактуально.і.назазначенудатуоцінки.

На основi отриманих аудиторських доказiв аудит повинен дiйти висновку про те, чи
iсну€сутт€ваневизначенiстьщодоподiйабоумов,як?можевикликатизначнiсумнiвищодо
здатностi  суб'скта  господарювання  продовжувати  дігльнiсть  на  безперервнiй  оснорi.  Цт.
фiнансовазвiтнiстьневключасжоднихкоригувань,якіможутьматимiсцеврезультатітакоі
невизначеності.



Цi  обставини  вказують,  що  iснус  сутт€ва  невизначенiсть,  що  може  поставити.пiд
значнийсумнiвздатнiстьТовариствапродовжуватисвоюдiяльнiстьнабезперервнiйоснові.

Висновки  аудитора грунтуються  на  аудиторських  доказах,  отриманих  до  само.і. дати
звiту аудитора. Проте, майбутнi обстарини або умови можуть змусити Товариство припинити
свою дiяльнiсть на безперервнiй основі.

1нша iнформацiя

МСА  не  встановлюють  вiдповiдальнiсть  аудитора  за  отримання  впев.неностi  щодо
iншо.1.    фiнансово.1.    iнформацi.1..    ПРоте   .аУдиТОР    ПОвИНеН    РОЗГТЯН.УТИ,    ЧИ    1СНУе    СУТТ€Ва
невiдпОвiднiсть   мiж   iншою   iнформац1€ю   та   фiнансовою   зв1тн1стю   абО   iнфОРмац1сЮ,
отриманою в ходi проведення аудиту.

Вiдповiдальнiсть  за iншу iнформацiю  несе  управл}нськтй  пер.сонал пiдприемства.  У
Зв'язКу  з  нашим  аудитоМ  фiнанСОвО.1.  ЗвiтНОСтi  НашОЮ  в1дпОВ1даЛЬН1СТЮ  е  ОЗТайОМЛеННЯ  З
iншою iнформацi€ю, коли вона нам буде надана, та при цьоту .розглянути, чи існуе сутт€ва
невiдповiднiсть  мiж  iншою  iнформацi€ю  та  фiнансо.вою  звітністю  або  нашими  знаннями:
отриманими  пiд  час  аудиту,  або  чи  ця  iнформація  мас  вигляд  тако.і.,  що  мае  сутт€ві
викривлення.

Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б вглк?чити до звiту. Наша думка щодо
фiнансово.і. звiтностi не поширюсться на  iнщ iнф.9рмацію і ми не робимо висновок з будь-
яКИМ РiВНем впевнеНОстi  ЩОдо цiс.1. iншо.1. iНфОрмац11.

Якщонаосновiпроведено.1.намироботистосовноiншо.1.iнформацi.1.,отриманО.1.додати
звiтуаудитора,мидiйдемовисновку,щоiсну€сутгсвевикривленняцi€.і.iншо.і.iнформацi.і.,ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ключовi питання аудиту
Ключовi  питання  аудиту  -  це  питання,  якi,  на  наше  пр?фесiйне  судження,  були

найбiльш  значущими  пiд  час  нашого  аудиту  фiнансово.і.  звiтності  за пототний  п.ерiод.  Цi
питання   розглядались   у   контекстi   нашого   аудиту   фiнансово.і.   звiтності   в   цілому   та
враховувалисьприформуваннiдумкищодоне.і.,прицьомуминевисловлю€моокремо.і.думки
щодо цих питань.

Iншi питання
Подijі пiсля звiтно.t дати
Ми  проаналiзували  iнформацiю  щодо  чаявностi  подiй  пiсля  дати  балансу,  якi  не

знайшли  вiдображення  в   фiнансовiй  звiтності,  проте  можуть  мати  сутгевий  вплив  на
фiнансовий стан Товариства.

У перiодi мiж звiтною датою та датою затвердження  фiнансово.і. звiтностi вiдбулося
вiйськове  вторгнення  Росi.і.  на територiю  Укра.і.ни.  У  зв'язку  із  цим  Компанiя  опинилася  в
нестабiльному середовищi, створеному економiчними та вiйськово-полiтичними факторами,
на якi вона не може впливати.

промисловихпiдпри€мствреалiзацiяелектроенергi.і.скоротилась,гошкоджен-iосновнiзасоби,
товариство  знаходиться  на  окуііішапіrі   LчггLIVг11   +~  -г__,

протеоцiнитизавданiзбиткипiслядатибалансунемасможливості.
Урезультатiвiйськово.і.агресi.і.виникассуттсваневизначенiстьудiяльностi,пов'язана,

зокрема, iз припиненням розрахункiв iз низкою ключових клiснтiв. Своею чергою, зазначене
може мати суттевий вплив на:

- характер майбутньо.і. дiяльностi Товариства,

- можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства;
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-   здатнiсть   сво€часно   погашати   борги.    Вiйна   може   вплинути   на   здатність
уповноважених    осiб    Товариства   забезпечити    органiзацiю    бухгалтерського    облiку   та
фiксуванняфактiвздiйсненнявсiхгосподарськихоперацiй.

Вiдповiдальнiсть  управлiнського  персоналу  та  тш,  кого  надbIено  найвищими
повноваженнямu, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiс.і.
фiнансово.і. звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку  Укра.і.ни,  вiдповiдно  до  Закону  Укра..і.ни  «Про  бухгалтерський  обтiк  та  фiнансову
звiтнiсть в Укра.і.нi», та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлін.ський пер.сонал
визнача€ потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансово.і. звiтності, що не містить
суттсвихвикривленьвнаслiдокшахрайств?абопом.илки.

При  складаннi  фiнансово.і. звiтності управлінський персонал несе вiдповiдальнiсть з.а
оцiнку   здатностi   Товариства   продовжувати   свою   дiяльнiсть   на   безперервнiй   основі,
розкриваючи,  де  це  застосовно,   питання,  то   стосуються  безперервностi  дiяльностi,  та
використовуючи припущення про безперервність дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, крiм випадкiв,  коли  управлiнський персонал  або планус лiквiдувати Товариство чи
припинитидiяльнiсть,абонема€iншихреальнихальтернативцьо.му.

Тi,  кого надiлено  найвищими повноваженнями, несуть відповiдальнiсть за нагляд за
процесомфiнансовогозвiтуванняТОВ«ХЕРСОНСЬКАОБЛАСНАЕК».

Вiдповiдальнiстс[удuторазааудuтфiнансово.tзвiтuостl

Нашими  цiлями  €  отримання  обгрунтовано.і.  впевненостi,  що  фiнансова  звiтнiсть. в
цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилги, та випуск звіту
аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть с високим рівнем впевненості,
проте  не  гаранту€,  що  аудит,  проведений  вiдповiдно  до  МСА,  завжди  виявить  сутт€ве
викривлення,   коли  таке   iсну€.   Викривлення  можуть   бути  результатот  шахрайства  або
помилки;  вони  вважаються  сутт€вими,  якщо  окремо  або  в  сукупності,  як  обгрунтовано
очiку€ться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
OCHOBi Цi€.1. фiНаНСОВО.1. ЗВiТНОСТi.

ВиконуючиаудитвiдповiднодовимогМСА,мивикористовуемопрофесiйнесудження
тапрофесiйнийскептицизмпротягомвсьогозавданнязаудиту.Крiмтого,ми:

-  iдентифiкусмо  та  оцiню€мо  ризики  суттсвого  викривлення  фiнан9ово.і.  звiтностi
внаслiдок  шахрайства  чи  помилки,  розробля€уо  та  виконусмо  аутиторські  процедури  у
вiдповiдьнацiризики,таотриму€моаудиторськідокази,щосдостатнімитаприйнятнимидля
використання  .і.х  як  основи  для  нашо.і.  думки.  Ризик  не  виявлення  суттсвого  викривлення
внаслiдокшахрайствасвищим,нiждлявикривленнявнаслiдокпомилки,оскiлькишахрайство
може  включати  змову,  пiдробку,  навмиснi  пропуски,  невiрнi  твердження  або  нехтування
заходами внутрiшнього контролю ;

-  отримусмо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi 6 вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю;

-  оцiнюемо   прийнятнiсть   застосованих   облiкових   полiтик   та   обгрунтованiсть
облiковихоцiнокiвiдповiднихрозкриттiвiнформацi.і.,зробленихуправлiнськимперсоналом;

-  доходимо  висновку  щодо  прийнятностi  використання  управлiнським  персоналоч
припущенняпробезперервнiст:дiяльностiякосновидлябухгалтерськогооблiкута,.наоснові
отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи iсну€ суттсва невизначеність щодо
подiй  або  умов,  якi  поставили  б  пiд  значний  сумнiв  можливiсть  Товариству  продовжитт.
безперервну   дiяльнiсть.   Якщо   ми   доходимо   висновку   що;Iо.  iснування   тако.і.   суттсвоі
невизначеностi,  ми  повиннi  привернути  увагу  в  свосму  звіті  аудитора  до  вiдповідних
розкриттiв   iнформацi.і.   у   фiнансовiй   звiтностi   або,   якщо   такi   розкриття   iнформацi.і.   с
неналежними,  модифiкувати  свою  думку.  Нашi  висновки  грунтуються  на  аудиторських
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доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подi.і. або умови
можутьпримуситиТовариствоприпинитисвоюдiяльнiстьнабезперервнiйосновi;

-  оцiнюсмо  загальне  подання,  структуру  та  змiст  фiнансово.і.  звiтностi  вклю:но  з
розкриттями  iнформацi.і.,  а  також  те,  чи  показуе  фiнансова  звiтнiсть  операцi.і.  та  подіі,  що
лежать в основi .і-і. складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомля€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю. про
запланований обсяг та час проведення аудиту та суттсвi аудиторськi результати, виявлені щI
час аудиту, включаючи будь-якi суттсвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявлені
нами пiд час аудиту.

Ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконалидоречнiетичнiвимогищодонезалежностi,таповiдомлясмо.і.хпровсiзв'язкитаiншi
питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а
також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З   перелiку   всiх   питань,   iнформацiя   щодо   яких   надавалась   тим,   к8го   надiлено
найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення під час аудиту
фiнансово.і. звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi с ключовими питаннями аудиту.

Ми опису€мо цi питання в своему звiтi аудитора крiм випадків, якщо законодавчим чи
регуляторним  актом  заборонено  публiчне  розкриття  таког9  питатня,  або  якщо  за  вкрай
виняткових обставин ми визначасмо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому зрiтi,
оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його корисність
для iнтересiв громадськостi.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актів

Стан бухгалтерського облiку Това[рuства

В ходi виконання  аудиту фiнансово.і. звiтностi нами:
-  отримано   розумiння   господарсько.і.   дiяльностi   й   системи    облiку   фiнансово.і.

iнформацi.і. та пiдготовки фiнансових  звiтiв ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК»;
-  з'ясовано, чи вся iнформацiя, що вiдображена в бухгалтерському облiку Товариства

правильноуповномуобсязiзнайшласво€вiдображеннявфiнансовiйзвiтностiза2021рiк;
-  з'ясовано,  чи  вiдповiда€  облiкова полiтика ТОВ  «ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА ЕК»

Нацiональним  положенням  (стандартам)  бухгалтерського  облiку  i  чи  застосовуеться  вона
належним чином ;

-  отримано  перелiк  необоротних  активiв  з  визначенням  .і.х  варгостi  i  нарахованого
зносу,  визначено  вiдповiднiсть  таких  даних  статтям  балансу  за  кап.італьними  активами.
Здiйснено  запит  щодо  послiдовностi,  з  якою  застосовусться  методи  і  норми  нарахування
ЗНОСУ; _  розглянуто  надходження  i  списання  на рахунках  облiку майна та порядоК  ОбЛiКУ

прибуткiвiзбиткiввiдпродажуабоiншоговибуттямайна.З'ясовано,чиврахованiвсiподiбнi
операцi'1.;

-  визначено, чи вiдображено належним чином оренднi угоди у фiнансовтх звiт?х;
-  отримано  результати  iнвентаризацi.і.  запасiв  i  визначено  чи  вiдповіда€  підсумок

залишку по вiдповiдних статтях балансу;
-  розглянуто послiдовнiсть застосування методiв оцiнки вибуття запасiв;
-  здiйснено   запит   про   облiкову   полiтику   щодо   дотументування   дебiторсько.і.

заборгованостi та визначено, чи створенi резерви за такими операціями;
-  отримано  ре€стр  дебiторсько.і. заборгованостi  i  визначено,  чи  вiдповiдас  пiдсумок

балансу;
-  отримано   i  розглянуто  перелiк  операцiй,  вiдображених  на  рахунках  власного

капiталу;
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-  отримано реестр кредиторсько.і. заборгованостi i визначено, чи вiдповідае підсумок
балансу.

На  основi  проведених  тестiв  можна  зазначити,  що  бухгалтерс?кий  облiк  в  чiлоту
ведеться  Товариством  вiдповiдно  до  Положення  про   облiкову  політику.  й  організацію
бухгалтерського   облiку   ТОВ    «ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСНА   ЕК»   вiдповідно   до   вимог
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених .натазами Мiнфiну
Укра1.нитавимогЗаконуУкра.і.ни«ПробухгалтерськийоблiкiфiнансовузвітністьвУкра.і.нi».

Виконання  вимог  ст.  14  Закону  Укра.і.ни  «Про  аудит  фiнансово.і.  звiтностi  та
аудиторсысу дiяльнiсть» вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII.

Вuбiр суб'€кта аудuторсько.t дiяльностi

Згiдно  зi  статтею  7  Закону  №  2258,  ТОВ  АФ  «Профi-Аудит»  укладений  договiр
Аудиторсько.і.перевiркифiнансово.і.звiтностiТОВ«ХЕРСОНСЬКАОБЛАСНАЕК»за2021рiк
вiд 19.08.2021  р.

Наявностi сутт€вuх невiдповiдностей

Фiнансова    звiтнiсть    Товариства,    що    пiдлягала    аудиту    не    мiстить    суттсвих
невiдповiдностей з iншою iнформацi€ю, що розкривалась Товариством разом з фiнансовою
ЗВ1ТН1СТЮ.

Iдентuфiкацiя  та  оцiнка  о[удитором ризшкiв  сутт€вого  викривлення  фiнашсово.t
звiтностi внаслiдок шахрайства

Ми  оцiнювали  ризики  щодо  суттсвого  викривлення  фiнансово.і.  звiтностi .рна.слiдок
шахрайства. Аудитор не отримав iнформацi.1. щодо суттсвого викриВлення фiнансово1 зв1тност1
внаслiдок шахрайства.

Пояснент щодо результатuвностi а[удuту в частuнi виявлення порушень, зокрема
пов 'яза[нuх iз шахрайством

У вiдповiдностi до МСА 240 аудитором було направлено запит керiвництву стосовно
його   оцiнки   суттсвого   викривлення   фiнансово.і.   звiтностi   внаслідок   шахрайства.      т?
iдентифiкацi.і. ризикiв шахрайства, вiдомi випадки шахрайства тощо. Ми виконали аналітиччі
процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталізованих даних, спостереження та інші.
Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'екта госпотарюватн.я, структуру
йОгО влаСностi, структуру та спосiб фiнансування, облiкову пол1тику, оц1нки,  ц1л1 ,  стратег1ю
та бiзнес ризики.

Подальшi аудиторськi процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики шахрайства включали
аналiтичнi  процедури  по  сутi  з  використанням  деталiзованих  даних,  пошук  додаткових
аудиторських даних з джерел поза межами Товариства.

Нам не вiдомо про будь-якi фактичнi або пiдозрюванi iнциденти, i жоднi iншi питання
не були виявленi пiд час проведення нами аудиторських процедур.

На нашу думку твердження управлiнського персонту про те, що фiнансовi звiти не
мiстять викривлень внаслiдок шахрайства -наведено достовірно.

Етuчнi пuтання, пов'яза[нi з о[удштом

Ми  €  незалежними  по  вiдношенню  до  Товариства  вiдповiдно  до  Кодексу  етики
професiйних  бухгалтерiв  Ради  з  Мiжнародних  стандартiв  етики  для  бухгалтерiв  (Кодекс
РМСЕБ) та етичних вимог Закону Укра.і.ни  «Про аудит фiнансово.і. звiтності та аудиторську
дiяльнiсть», якi стосуються нашого аудиту фiнансово.і. звiтностi в Укра.і.нi. Ми виконали наш:
iншi етичнi обов'язки вiдповiдно до цих вимог i Кодексу РМСЕБ. Ми вважа€мо, що отримані
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нами  аудиторськi докази  €  достатнiми  i  прийнятними  для  використання .і.х як основи  для
дУМКИ.ми  виконали  доречнi  етичнi  вимоги  щодо  незалежностi,  та  повiдомляемо  про  всi

зв'язки та iншi питання, якi могли б обкрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть.

ТОВ АФ «Профi-Аудит» не мае взасмовiдносин щодо права власностi, заборгованостi
або iншого конфлiкту iнтересiв з ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК».

Ключовий партнер з аудиту та всi спiвробiтники, якi включенi до Аудиторс?ко.і. групи
для проведення аудиту Товариства, пiдтвердили, що вони € незалежними у вiдповідності до
етичних вимог Кодексу етики професiйних бухгалтерiв. Пiд час проведення аудиту намт не
було встановлено жодних фактiв або питань, на якi ми б хотiли звернути Вашу увагу, і ми
пiдтверджусмо,  що  ключовий  партнер  з  аудиту  €  незалежними  вiд  Товариства та здатний
висловити об'€ктивну думку про те, чи складена фiнансова звiтнiсть у всiх сутт€вих аспектах
вiдповiдно до застосовно.і. концептуально.і. основи фiнансового звiтування.

Залучення до проведення аудиту iншuх фахiщiв

Ми не залучали до проведення аудиту  фiнансово.і. звiтностi Товариства iнших фахiвцiв,
у тому числi суб'сктiв аудиторсько.і. дiяльностi.

Пояснення щодо обсягу а[удuту та властивш для а[удuту обмежень

Аудит  передбача€  виконання  аудиторських  процедур  для  отримання  аудиторськчх
доказiв  стосовно  сум  та  розкриттiв  у  фiнансовiй  звiтностi.  Вiдбiр  процедур  залежить  віт
судження  аудитора,  включаючи  оцiнку  ризикiв  суттевих  викривлень  фiнансово.і.  звiтності
внаслiдок шахрайстьа або помилки.

Аудит  включас  в   себе  розгляд  системи  внутрiшнього  контролю  за  пiдготовкою
фiнансово.і. звiтностi в якостi основи для розробки вiтповiдних аудиторських процедур, але не
з   метою   висловлення   думки   щодо   ефективності   системи   внутрiшнього   контролю   за
пiдготовкою фiнансово.і. звiтностi.

Аудит   включас   також   оцiнку   вiдповiдностi   використаних   облiкових   полiтик  .,
прийнятнiстьоблiковихоцiнокТоваристват?оцiнкузагалрногоподанняфiнансово.і.звiтност:.
ВнаСЛiдОК   вЛаСтИвих   аУдиту   ОбМеЖеНь,   яК1   ЗаЛеЖать   в1д   хаРаКтеРу   фiнанСОвО.1.   ЗВiТн?Ст1,
характеру аудиторських процедур, кiлькостi обГрунтоватого часу, обгрунтовано.і. вартості, т?
внаслiдок обмежень властивих внутрiшньому контролю, існу€ неминучий ризик того, щ.о деякі
суттсвi викривлення у фiнансовiй звiтностi N:ожут.ь бути не виявленi навiть в тому разі, якщо
аудит належно спланований та виконусться відповідно до МСА.

Ми  несемо  вiдповiдальнiсть  за  запобiгання  недотриманню  вимог  та  не  можна
очiкувати, що аудитор виявить недотримання всiх законiв та нормативних актiв. Ми несемо
вiдповiдальнiсть   за   формування   та   висловлення   дум.ки   про   фiнансову   звiтнiсть,   яка
пiдготовлена Керiвництвом  пiд наглядом  тих,  кого  наділено  найвищими .повноваженнями.
Наш аудит фiнансово.і. звiтностi не звiльня€ Керiвничтво ?бо ти?, кого наділено найвищими
повноваженнями,   вiд  .1.х   обов'язкiв.   Ми   несемо   в1дпов1дальн1Сть  За  прОведення   аудиту
вiдповiдно до МСА. Аудит передбача€ отримання обгрунтовано.і., а не абсолютно.і., впевненості
у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить сутт€вих викривлень.

В ходi виконання аудиту не здiйснювалось обмеження обсягу роботи аудитора, не було
незгоди  з  управлiнським  персоналом  стосовно  прийнfтностi  обрано.і.  облiково.і.  полiтики,
метОду  .1-1.  застоСування  або  адекватностi  та  достатност1  розкриття  iнформацi.1.  у  фiнансовiй
звiтностi.

Ненадання послуг, заборонених законодавством

ТОВ АФ «Профi-Аудит» здiйснюс свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до вимог Закону,.з
дотриманням iнших нормативно-правових актiв з питань аудиту та професiйних стандартів
аудиту.  Полiтика та процедури ТОВ  АФ  «Профi-Аудит»  унеможливлюють надання послуг
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забороненихзаконодавствомУкра.і.ни.Вiдповiднопослуги,забороненiзаконодавством,нами

Миневиявилиiншихоперацiй,1цодоякихiсну€бржметодологiчногозабезпечення
не надавалися.

Ми  не  виявит1и  суттсвих  операцiй,  якi  були  вiдображенi  у  фiнансовiй  звiтностi  у
або консенсусу.

перiодi,вiдмiнномувiдперiоду.і.хздiйснення.
Пiд  час  перевiрки  аудиторами  не  були  виявленi  факти,  якi  б  вказували  на те,  що

фiнансовазвiтнiстьза2021рiкскладенанапiдставiнедостовiрнихтенеповнихданихпро

Пiдчасперевiркиаудитораминебуливиявленiфактипорушеннязаконодавствапiдчас
фiнансово-господарськудiяльнiстьТовариства.

проведення  фiнансово-  господарсько.1  дiяльностi,  а  також  встановленого  порядку  ведення
бухгалтерськогооблiкутаподанняфiнансово.Iзвiтності.

Н"невiдомопробудь-якiзначнiвипадинедотриманняТовариствомвiдповiдних
вимогзаконiв,нормативнихактiвтаположеньустановчихдокументiв.

На  дату  фiнансового  звiту    не  порушено  справи  про  банкрутство  Товариства  та
вiдсутнi ухвали про санацiю.

Основнiвiдомостiпросуб'€ктгосподс[рювання

Повне   найменування:   ТОВАРИСТВО   З   ОБМЕЖЕНОЮ   В1дПОВ1дАЛЬН1СТЮ
«хЕрсонськАоБлАснАЕнЕргопостАчАльнАкомпАн1я».

КодзаСдинимдержавнимреестромпiдприсмствтаорганiзацiйУкра.і.ни:42117825.
Мiсцезнаходження:73000,м.Херсон,вул.Перекопська,будинок№178.
датадержавно.і.ре€страцi.і.:08.05.2018р.Номерзапису:14991020000021480.
Кiлькiсть працiвникiв: 253 осiби.

Основнiвiдомостiпроаудиторськуфiрму

Повненайменування:Товариствозобмеженоювiдповiдальнiстюаудиторськафiрма

до   реестру   суб'ектiв   аудиторсько.і.   дiяльності   ТОВ   АФ   «Профi-Аудит»   внесено
«профi-Аудит».

рiшенням    Аудиторсько.і.    палати    Укра.1ни    вiд    23.02.2001    р.,    ресстрацiйне    свiдоцтво
Аудиторсько.і.палатиУкра.і.нипровнесеннявРесстрсуб'€ктiваудиторсько.і.дiяльностi,якi
маютьпрmпроводи"обов'язковийаудитфiнансово.Iзвiтностi№2277,виданерiшенняч
Аудиторсько.і.пат1атиУкра.і.нивiд23.02.2001р№99.Свiдоцтвопровiдповiднiстьсистеті
контрою  якостi  №  0730,  видане  вiдповiдно  рiшення  Аудиторсько.1  палати  Укра.і.ни  від
30.11.2017р.№352/4,дiйснедо31.12.2022р.

IдентифiкацiйнийкодзаСдРПОУ:30768778.
Мiсцезнаходження:м.Херсон,вул.ПилипаОрлика,буд.4,телефон(0552)42-3331.

Основнiвiдомостiпроумовидоговорунапроведенняаудu"

Згiдноздоговором№18авiд19.08.2021р.,укладениммiжаудиторськоюфiрмоюТОВ
АФ    «Профi-Аудит»    та    ТОВАРИСТВОМ    З    ОБМЕЖЕНОЮ    В1дПОВ1дАЛЬН1СТЮ
«ХЕРСОНСЬКА     ОБЛАСНА     ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА     КОМПАН1Я»     -     проведено
аудиторську      перевірку      фiнансовоI      звiтностi      ТОВАРИСТВА      З      ОБМЕЖЕНОЮ
в1дпов1дАльн1стю«хЕрсонськАоБлАснАЕнЕргопостАчАльнАкомпАн1я»

АудитбулоздiйсненовiдповiднодоЗако-нуУкра.1нивiд21.12.2017р.№2258-VIП«Про
за 2021 рiк.

аудитфiнансово.Iзвiтностiтааудиторськудiяльнiсть»,Мiжнароднимистандартамиконтролю
якостi,  аудиту,  ог]1яду,  iншого  надання  впевненостi  та  супутнiх  послуг,  виданих  Радою  з
Мiжнароднихстандартiваудитутанаданнявпевненостiвидання2016-2017рокiв(РМСАНВ),
атакожЗакономУкра.і.ни«ПробухгалтерськийоблiкутафiнансовузвiтнiстьвУкра.і.нi»вiд
16 07.1999р.  №996-ХIV  та  Положенням  з  нацiонально.і.  практики  аудиту  1,  затвердженогоз8



рiшенням   АПУ   вiд   20.12.2013р.   №286/12,   Нацiональними   положеннями   (стандартами)
бухгалтерського облiку.

Мивиконувалиаудиторськезавданняз24.03.2021р.податуцьогозвiту.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого € цей звiт незалежного  аудитора, е

Загорулько Ганна  Володимирiвна.

ЗZЪорулько
Партнер i3 завдання
Номер ре€страцi.і. в ре€стрi
аудиторiв та САд  102352

директор ТОВ АФ «Профi-Аудит»
сертифiкатаудиТорасерiяА№003989
Номер ресстрацi.і. в рее`стрi
аудиторiв та САд  102351

Г.В. довбиш

Адреса аудитора:
м.Херсон,вул.ПилипаОрлика,буд.4,телефон(0552)42-33-31;
Е-mаil : ргоfі@ргоfі-аudit.khегsоп.uа

22 квiтня 2022 р.


