
В Акціонерній компанії «Харківобленерго» проведено державний 

фінансовий аудит 

 

Фахівцями Північно-східного офісу Держаудитслужби проведено 

державний фінансовий аудит діяльності Акціонерної компанії 

«Харківобленерго» за період з 01.01.2015 по 31.03.2017 року.  

Акціонерна компанія «Харківобленерго» (далі – Компанія) має 

стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Так, у складі статутного 

капіталу Компанії частка держави становить 65 %, якою володіє Фонд 

державного майна України.  

Загальна оцінка ефективності управління Компанією у 2015 році 

відповідає високому рівню, а у 2016 році – незадовільному, при тому, що 

система внутрішнього контролю заслуговує умовно-позитивної оцінки. 

За результатами аудиторського дослідження встановлено, що на 

незадовільний фінансовий стан Компанії впливає залежність формування її 

доходу від вартості купованої електроенергії, яка визначається регуляторними 

актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), а також обмеження 

Компанії в обігових коштах шляхом встановлення з боку НКРЕКП невигідного 

алгоритму перерозподілу коштів.  

До того ж, Наглядовою радою, де п’ять із семи осіб є представниками 

Фонду державного майна України, не в повній мірі реалізовуються надані їй 

повноваження в частині здійснення контролю за діяльністю Компанії, 

здійснення витрат та дотримання нею вимог діючого законодавства. 

Поряд з цим, дебіторська заборгованість Комунального підприємства 

«Харківводоканал» перед Компанією складає 812,22 млн грн, Комунального 

підприємства «Харківські теплові мережі» – 283,3 млн гривень. 

Скрутне фінансове становище Компанії спричинило утворення 

простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Компанії, 

яка станом на 31.03.2017 року становила 33 236,5 тис. грн, а також 

заборгованості перед бюджетом та державними фондами.  

Загалом аудитом встановлено, що Компанією понесено зайвих витрат на 

суму 47,62 тис. грн, неефективних витрат – на 200 536,12 тис. грн, неефективне 

використання активів на загальну суму 30 699,26 тис. грн та недоотримано 

доходів на суму 26,89 тис. гривень.  

З метою покращення  діяльності Компанії, за результатами аудиторського 

дослідження надано 11 рекомендацій, які потребують впровадження на рівні 

Компанії та її органів управління, дві рекомендації, які потребують реалізації 

на рівні НКРЕКП, та одна рекомендація – на рівні Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України та Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України. 
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