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Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» (далі скорочено ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ») (код за
ЄДРПОУ 22599262, місцезнаходження за ЄДР: 02154, м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 7),
що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 р. (Форма №1), Звіту про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік (Форма №2), Звіту про рух
грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (Форма №3), Звіту про власний капітал за
2019 рік (Форма №4), та Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік (Форма №5).
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у розділі «Основа для
думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних
Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку ( далі – П(С)БО).
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки із
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих
аспектах відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року
№ 996-XIV.

Основа для думки із застереженням
Станом на 31.12.2019 р в фінансової звітності товариства відображені основні засоби за
первісною вартістю 697644 тис. грн, балансовою вартістю 180946 тис. грн., в тому числі
основні засоби з нульовою залишковою вартістю в сумі 351397,4 тис. грн., які складають
50,4% первісної вартості всіх основних засобів. По результатах аудиту встановлено, що в
складі основних засобів товариства знаходяться основні засоби на окупованих територіях
(Донецька, Луганська області та АР Крим) в кількості 475 одиниць на загальну суму 116835,2
тис.грн. первісною вартістю та 50455,3 тис.грн. балансовою вартістю. Остання інвентаризація
цих основних засобів здійснена станом на 31.10.2016 року.
Відповідно до вимог П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ
УКРАЇНИ» на кожну дату річного балансу повинно було оцінювати, чи існують ознаки
можливого зменшення (відновлення) корисності активів по ціні можливій реалізації та
відносити витрати при зменшенні корисності активів на інші витрати (п.15 П(С)БО 28), а
доходи від відновлення корисності активів відображати у складі інших доходів (п.18
П(С)БО28).
На нашу думку, для частини об’єктів основних засобів ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ
УКРАЇНИ» існують ознаки можливого зменшення (відновлення) корисності активів
відповідно до вимог П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Оскільки ПрАТ
«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» у власній обліковій політиці не визначало засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про зменшення (відновлення) корисності активів та її
розкриття у фінансовій звітності, а також на дату річного балансу не здійснювало оцінок чи
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існують ознаки можливого зменшення (відновлення) корисності активів, ми не мали змоги
визначити коригування, які необхідно було б зробити у разі, якщо ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ
УКРАЇНИ» провело оцінку ознак зменшення (відновлення) корисності згаданих активів на
звітну дату. Ми не мали змоги оцінити можливого впливу даного відхилення від вимог
П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» на фінансову звітність товариства.
Товариство станом на 31.12.2019 року у рядку 1165 «Гроші та їх еквіваленти» звіту про
фінансовий стан (балансі) у відобразило фінансові інвестиції в сумі 406813 тис. грн., які є
акціями ПАТ "РОСАВА" в кількості 18132261 шт., та були придбані в 2008 році, по ціні
придбання 22,44 грн. за одну акцію при номінальної вартості однієї акції 0,25 грн.
Згідно п.1 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" грошові кошти (гроші)
включають готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання; еквіваленти
грошових коштів (грошей) - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно
конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни
вартості".
Станом на 31.12.2019 року згідно даним Єдиного Державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2019 року ВАТ
«РОСАВА» (ідентифікаційний код 00152269) перебувало в стадії припинення. Згідно даних
Національного Депозитарія України акції ВАТ «РОСАВА» анульовані 07.04.2020 року та не
можуть бути еквівалентами грошових коштів та відноситися до активів товариства, тобто
активи товариства та залишки грошових коштів завищені в фінансової звітності товариства в
сумі 406813 тис. грн.
У складі власного капіталу товариства відображений капітал в дооцінках в сумі 30377 тис.грн.
та іншій додатковий капітал в сумі 128983 тис.грн., в тому числі емісійний дохід в сумі 3223,4
тис.грн., який слід будо відобразити в рядку 1411 балансу.
У зв’язку з відсутністю аналітичних даних суми додаткового капіталу 125759,6 тис. грн,
аудитор не може підтвердити інший додатковий капітал в сумі 125759,6 тис.грн.
Сума власного капіталу в дооцінках основних засобів завищена на суму дооцінки вибувших
основних засобів, яка склала 16249 тис.грн.
Станом на 31.12.2019 р. ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» відобразило в Балансі
(Звіті про фінансовий стан) дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
(рядок 1125) в розмірі 55052,0 тис. грн., яка визначалась за сумою поточної дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, що обліковувалась в бухгалтерському
обліку, без вирахування резерву сумнівних боргів. По результатах аудиту встановлена
дебіторська заборгованість більш одного та трьох років року , яка на думку аудитора, може

.

мати ознаки сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості
В п.16 Наказу від “03“ січня 2019 р № ГУ-2019-01-3/02 «Про облікову політику та
організацію бухгалтерського обліку» зазначається про те, що резерв сумнівних боргів на
підприємстві розраховується за методом платоспроможності окремих дебіторів. Протягом
2019 року та станом на 31.12.2019 р. резерв сумнівних боргів в бухгалтерському обліку ПрАТ
«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» сформований не був. Відповідно до вимог п.7 П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість», поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом
(крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до
підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, для визначення якої розраховується
величина резерву сумнівних боргів. Оскільки ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» у власній
обліковій політиці визначило створення резерву сумнівних боргів і зазначило метод його
розрахунку, але не визначало критеріїв сумнівності окремих дебіторів та інших засад
формування згаданого резерву,та фактично такий резерв протягом звітного року не
формований, ми не мали змоги визначити точну суму коригування, яку необхідно було б
зробити у разі, якщо ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» створило та/або обчислило резерв
сумнівних боргів на звітну дату та оцінити вплив даного відхилення від вимог П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість» на фінансову звітність товариства за 2019 рік.
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Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік містять інформацію, розкриття якої
наведене в типовій формі фінансової звітності №5 «Примітки до річної фінансової звітності»,
але не містять всієї іншої інформації, розкриття якої передбачене національними П(С)БО
(наводиться підприємством у самостійно обраному вигляді – письмове пояснення, таблиця,
графік тощо), як того вимагають положення пунктів 3 і 4 Наказу Міністерства фінансів
України від 29.11.2000 р. № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності».
Безперервність діяльності товариства
Як зазначено в Балансі на 01.01.2019 року непокритий збиток товариства склав 1 141701 тис.
грн. та за 2019 рік ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» отримало збиток в розмірі 23001 тис.
грн., що свідчить про важкий фінансовий стан товариства. Чисті активи товариства менш
статутного капіталу на 1005342 тис.грн., що є порушенням вимог п.3 ст.155 Цивільного
кодексу України.
У звязку з цим, а також, недоліками, які встановлені нами в результаті аудиту фінансової
звітності, ми вважаємо, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під сумнів
здатність ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» продовжувати свою діяльність на безперервній
основі в майбутньому.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (надалі – МСА)
(виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСФНВ),
видання 2016-2017 років, що затверджені для обов’язкового застосування при виконанні
завдань в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської падати України
№361 від 06.08.2019 р.) з дотриманням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII. Нашу відповідальність відповідно до
цих стандартів додатково викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової
звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ
УКРАЇНИ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів
етики професійних бухгалтерів (Кодекс РМСЕПБ) 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 РМСЕПБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із
застереженням.
Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що
Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні карантину в зв’язку з
пандемією коронавірусу. Карантин передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть
вплинути на ситуацію в економіці України і на діяльність Товариства. В результаті
обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні діяльність Товариства
супроводжується ризиками. Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути
визначений на даний момент через існуючу невизначеність. Тому фінансова звітність не
містить коригувань, які б могли бути результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у
фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані та зможуть бути оцінені.
Інші питання
Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2018 року, складена за
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, не підлягала аудиту
незалежним аудитором.

Ключові питання аудиту
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Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому, та враховувались при
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили,
що немає інших ключових питань аудиту, інформацію про які слід надати в нашому звіті.

Інша інформація
Про узгодженість Звіту про управління за 2019 рік та Річної інформації емітента за
2019 рік з фінансовою звітністю за 2019 рік.
Управлінський персонал ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» несе відповідальність за
іншу інформацію, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Інша
інформація, що є доречною для викладення в цьому звіті, складається із Звіту про управління
ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2019 рік, який представляє собою документ, що
містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку
підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності, в обсязі,
визначеними Методичними рекомендаціями зі складання звіту про управління, затвердженими
Наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. №982, та з Річної інформації емітента
цінних паперів за 2019 рік, яка представляє собою інформацію за формою та в обсязі,
визначеними Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. №2826.
Наша думка щодо фінансової звітності ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» 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 та при цьому розглянути, чи існує
суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю 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.
ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» планує підготувати і оприлюднити (розкрити)
Річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік після дати цього звіту незалежного
аудитора. Якщо після отримання і ознайомлення з Річною інформацію емітента цінних паперів
за 2019 рік, ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це
додатково управлінський персонал, та надамо наш оновлений звіт незалежного аудитора.
Дотримуючись вимог наведених вище закону України та Положення №2826, для
перевірки і висловлення думки щодо згадуваної вище інформації, ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ
УКРАЇНИ», до дати розкриття Річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік, залучило
іншого незалежного аудитора – ТОВ «Аудиторська фірма «Веріф Плюс», який 09.04.2020 р.
випустив Звіт з надання впевненості незалежного аудитора (що не є аудитом чи оглядом
історичної фінансової інформації) щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне
управління ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за рік, що закінчився на 31.12.2019 р., в якому
висловив думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV, та привів дані про
перевірку інформації, що зазначена в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку 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 ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» 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, окрім випадків, коли управлінський персонал має намір або планує
ліквідувати ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»чи припинити його діяльність, або коли у
нього відсутня будь-яка інша реальна альтернатива, крім ліквідації або припинення діяльності.
Управлінський персонал також несе відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ».
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 вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом усього 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 є достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення
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;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок та відповідного розкриття 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
підприємства продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті
аудитора до відповідного розкриття 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 підприємство 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 управлінському персоналу інформацію про запланований обсяг та час
проведення аудиту та значущі аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо управлінському персоналу твердження, що ми виконали відповідні
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки та інші питання, які
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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 управлінському персоналу,
ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного
періоду, в тому числі і ті, які були ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в
своєму звіті аудитора крім випадків, якщо за вимогами МСА, або законодавчим чи
регуляторним актом непередбачено чи заборонено публічне розкриття такого питання, в тому
числі і ключових питань, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що такі
питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Адреса та інша інформація про аудиторську фірму
Повне найменування юридичної особи
відповідно до установчих документів
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Місцезнаходження юридичної особи та її
фактичне місце розташування
Контактний телефон
Реєстраційні дані

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Євроаудит»
30437318
01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А

тел./факс: (044) 465-23-56
Зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві
державною адміністрацією 26 липня 1999 р.
№ 1 068 120 0000 000279
Номер і дата видачі Свідоцтва про Свідоцтво №2126 про внесення до Реєстру
внесення до Реєстру аудиторських фірм та суб’єктів аудиторської діяльності, згідно рішення
аудиторів,
виданого
Аудиторською Аудиторської Палати України від 23.02.2001
палатою України (далі – АПУ)
року за № 99, чинне до 29.10.2020 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Євроаудит» внесена
Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а
саме до:
Розділу «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» - номер реєстрації у реєстрі 2126,
порядковий номер 99;
Розділу «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» - номер реєстрації у реєстрі 2126,
порядковий номер 40;
Розділу «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ
СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 22.
Ключовий партнер з аудиту
ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит»
(сертифікат аудитора №003936, виданий
рішенням АПУ від 24.09.99 р. №82,
номер реєстрації у Реєстрі 100490)

Н.А.Шамаєва

Від імені ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит» звіт незалежного аудитора
підписав
Директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит»
Аудитор
Заєць Л. С.
(сертифікат аудитора №003844, виданий
рішенням АПУ від 25.06.99 р. №79,
номер реєстрації у Реєстрі 100488)
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20 травня 2020 року.

Додатки до Звіту незалежного аудитора.
Фінансова звітність ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2019 рік у складі:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 р. (Форма №1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік (Форма №2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (Форма №3);
- Звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма №4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік (Форма №5).
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