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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
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тов (Е&Е кЕЙБл солюшнз (yKPATHA)>

flyMKa

Ми провели аудит фiнансовот звiтностi ТОВ кЕ&Е кЕЙБл солюшн3 (yKpAlHA))
(далi  Компанiя), яка складаеться зi 3BiTy про фiнансовий стан на 31 грудня
2020 р., 3BiTy про сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi, 3BiTy про рух
ГРОшоВИх коштiв за piK, lло закiнчився зазначеною датою, та Примiток до
фiнансовоТ звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик,
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix
сУттевих аспектах фiнансовий стан КомпанiТ на 31 грудня 2020 р., lT фiнансовi
результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (далi  МСФ3) та вiдповiдае вимогам
3акону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд
16.07.'1999 p.Ns 996ХlV (далi  3У No 996XlV) щодо складання фiнансовоТ
звiтностi.

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть
аУдИТора 3а аудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту. Ми е незалежними по
вiдношенню до КомпанiТ згiдно з етичними вимогами законодавства, застосовними
в YKpaTHi до нащого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з
етИкИ вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаомо, що отриманi нами аудиторськi
дока3и е достатнiми i прийнятними для використання Тх як основи для нашоТ
думки,

lнформацiя, lцо не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора шодо неТ

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. lнша
iнформацiя складаеться з iнформацiТ, яка мiститься у 3BiTi про управлiння
вiдповiдно до 3У Na 996XlV, але не е фiнансовою звiтнiстю за 2О2О piK та нашим
звiтом аудитора щодо неТ.

Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю i ми
не робимо висновок iз будьяким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоТ iнформацiТ.

У 3в'я3ку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е
ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею та фiнансовою звiтнiстю або нашими
3наннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя мае вигляд такоТ,
що мiстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми
доходимо висновку, що icHye суттеве викривлення цiеТ iншоТ iнформацiТ, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт.
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3BiT прО управлiнНя, наданий управлiнським персоналом КомпанiТ, узгоджуоться з
фiнансовою звiтнiстю КомпанiТ за 2020 piK.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих,
найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

кого надiлено

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне
подання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до мсФ3 та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб
ЗабеЗПеЧИтИ складання фiнансовоi' звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.

ПРИ СКладаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
За ОЦiНКУ здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocнoBi,
РО3КРИВаючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi
ДiЯЛЬНОстi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як
ОСНОВИ Для бУхгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал
абО ПЛаНУе лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших
реальних альтернатив цьому.
Ti, КОГО надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд
за процесом фiнансового звiтування КомпанiТ.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi
НаШИМИ цiлями е отримання обdрунтованоТ впевненостi, шо фiнансова звiтнiсть у
ЦiЛОМУ не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та
ВИПУСК ЗВiТУ аУдИТора, lло мiстить нашу думку, Обr'рунтована впевненiсть е
ВИСОКИМ piBHeM Впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно
ДО МСА, 3аВЖ,ДИ виявить суттеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення
МОЖУТЬ бУти результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими,
ЯКЩО ОКРеМО абО в сУкупностi, як об/рунтовано очiкуеться, вони можуть впливати
на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiоТ фiнансово'l
звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо професiйне
СУДЖеННЯ Та ПРофесiЙниЙ скептицизм протягом усього завдання з аудиту, KpiM
того, ми:

 iДеНТИфiкУемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовот
ЗВiТНОстi внаслiдок шахрайства або помилки, розробляемо й виконуемо
аУДИТОРСЬКi пРОцедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуемо аудиторськi
ДОКа3И, ЩО е ДОСтатнiми та приЙнятними для використання i'x як основи для
нашоТ думки, Ризик не виявлення суттевих викривлень внаслiдок шахрайства
е ВИЩИМ, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
ВКЛЮЧатИ 3мову, пiдробку, навмиснi упущення, HeBipHi твердження або
нехтування заходами внутрiшнього контролю;

 ОТРИМУеМО РОЗУМiння системи внутрiщнього контролю, що стосуеться аудиту,
ДЛЯ РО3РОбки аУдиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю
КомпанiТ;

 ОЦiНЮемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та облiкових оцiнок та
ВiДПОВiДниХ роЗкриттiв iнформацiТ, зроблених управлiнським персоналом;

 ДОХОдИМо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
ПеРСОНаЛОМ припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, чи е



суттева неви3наченiстЬ щодО подiЙ або умов, якi поставили б пiд cyMHiB
здатнiсть Компанiт продовжува'ти свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
якщо ми доходимо висновку щодо iснування такот суттовот невизначеностi,
мИ повиннi привернути увагу у нашому звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiт у фiнансовiй звiтностi або, якщо Taki розкриття
iнформацiт е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
iрунтуютьсЯ на аудиторськиХ доказах, отриманиХ до дати нашого звiту
аудитора, BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

 оцiнюемо 3агальне подання, структуру та змiст фiнансовот звiтностi включно з
ро3криттЯми iнфоРмацiТ, а такоЖ те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ
та подiТ, що лежать в ocнoBi lТ складання, так, цоб досягти достовiрного
подання.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю
про 3апланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi
ре3ультати, включаючи будьякi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю,
виявленi нами пiд час аудиту.
Ключовим
аудитора, е

партнером з аудиту JaToM якого е цей звiт незалежного
Гермаш Наталiя

Ключовий партнер з аудиту Гермаш Наталiя ВалерiТвна

тов кЕЙч Ел Бl юкрЕЙн)
УкраТна, м. КиТв, вул, Гусовського, 11l11, офiс 3
Номер реострацiТ в peecTpi суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi  0283
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