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Компанія не є підприємством, що становить суспільний інтерес, відповідно до абзацу 

двадцять першого статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до НП(С)БО 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.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Компанії.  

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 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, якщо 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 вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:  

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 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, неправильні 

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;  

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і 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, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 

щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
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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. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити компанію 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 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення; 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки 

й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.  

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 

питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним 

актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових 

обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки 

негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для 

інтересів громадськості. 

 

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

Додаткова інформація відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок»  

 

Звіт щодо Звіту з корпоративного управління 

Відповідно до статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 

лютого 2006 року № 3480-IV ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне 

управління Компанії. 

Управлінський персонал Компанії  несе відповідальність за складання і достовірне подання 

інформації  в Звіті про корпоративне управління за 2020 р. Також управлінський персонал 

відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає 

необхідним для забезпечення складання достовірної звітності, вільної від суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

У зв’язку з нашим аудитом інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління, 

щодо з’ясування ступеня дотримання вимог ст. 401  Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при 

цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність в частині розкриття інформації між 

Звітом  про корпоративне управління ПРАТ «ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» та вимогами, що визначені  зазначеним вище  діючим законодавством,  або 

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 

що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо 

висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити 

про цей факт. 
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Думка 

За результатами розгляду інформації, наведеної в  Звіті з корпоративного управління ПРАТ 

«ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2020 рік аудиторами не виявлено  

фактів суттєвої невідповідності в частині розкриття інформації між Звітом  про 

корпоративне управління Компанії та вимогами діючого законодавства. 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

Компанії; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

Компанії; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на 

загальних зборах Компанії; порядок призначення та звільнення посадових осіб та 

повноваження посадових осіб Компанії, наведені у Звіті з корпоративного управління, не 

суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту окремої фінансової звітності 

Компанії, і відповідають вимогам Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». 

Додаткова інформація відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 

 

Основні відомості про Компанію 

Повне найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31032472 

Дата державної реєстрації: 27.07.2020р.02.1998 

Місцезнаходження: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-ж, офіс 43 

Основні види діяльності: 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі 

іншими товарами (основний); 28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального 

призначення, н.в.і.у.; 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; 46.69 

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням; 68.20 Надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 41.20 Будівництво житлових і 

нежитлових будівель 

Отримані ліцензії на здійснення діяльності: відсутні 

Перелік акціонерів, які є власниками пакетів акцій (більше 5%) на дату складання звіту 

незалежного аудитора: 

 

Власники більше 5% пакетів акцій 

Розмір частки 

акціонера 

(власника), % 

Адвентус Інтернешнл С.Р.Л. (ADVENTUS INTERNATIONAL 

S.R.L.) 

12357441000  

Італія, 00134, м.Рим, вул.Віа Деі Ранунколі, 60 

75 

ГОРБАЧЕВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, код 2455405016 

02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23,кв. 282 
25 

 

Наявність материнських/дочірніх компаній 

Дочірня компанія ТОВ «АГРОМАРКЕТ-Л», код ЄДРПОУ 31349350, місцезнаходження: 

08335 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Промислова, б.1; відсоток 

володіння – 100% 
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Інформація про кінцевих бенефіціарних власників 

ГОРБАЧЕВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, Україна 02081, м. Київ, вул. Дніпровська 

Набережна, 23,кв. 282, відсоток володіння – 25% 

КОЛПАШНІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, Російська Федерація, м. Москва, вул. 

Новогиріївська, 54, кв. 191, відсоток володіння – 12,8% 

КОЛПАШНІКОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА, Російська Федерація, Московська обл., вул.  

м. Долгопрудний, вул. Флотська, 14, кв. 29, відсоток володіння – 12,8% 

ЕФФЕ ГРУП СПА - СІЛЬВІЯ РЕПЕРТОРІО, Італія, 00142, м. Рим, вул. Віа Джакомо 

Канева, 19, відсоток володіння – 45,6% 

 

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам 

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2020р. становить 1003 тис. грн., сплачений в 

повному обсязі, відповідає розміру статутного капіталу в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 

фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії 

Вплив пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів не 

ставить для управлінського персоналу під сумнів можливість безперервної  діяльності 

Компанії.  

Інші події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте 

можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства, відсутні.  

 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на 

діяльність Компанії у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу 

Ми не виявили фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Компанії у 

майбутньому.  

Додаткова інформація відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» 

 

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит: 

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АДВО-АУДИТ» 

 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

36592116 

Розділ Реєстру, до якого 

включений суб’єкт аудиторської 

діяльності 

 

 

 

 

Номер реєстрації у Реєстрі 

Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств 

Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес 

№4454 

Місцезнаходження  

Адреса для листування 

 

04119 м. Київ, вул. Деревлянська 20А, офіс 1 

 

 








































	Основні відомості про Компанію

