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щодо результатів огляду фінансової звітності 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО 
ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА «КИЇВМІСЬКСВІТЛО»

станом на 31.12.2019 р.

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київськоїміської державної адміністрації),

Керівництво КП «Київміськсвітло»

м. Київ 16 березня 2020 р.

Вступний параграф

Нами, аудиторами Приватного акціонерного товариства «Аудиторська фірма 
«Аналітик» (надалі Аудиторська фірма), проведено огляд фінансової звітності 
Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва 
«Київміськсвітло» (надалі Підприємство) у складі: Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
станом на 31.12.2019 року, Звіту про фінансові результати за 2019 рік, Звіту про рух 
грошових коштів за 2019 рік, Звіту про власний капітал за 2019 рік, приміток до фінансової 
звітності за даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019 року, пояснювальної 
записки до фінансової звітності за 2019 рік, пояснювальної записки до звіту про виконання 
річного фінансового плану за 2019 рік, складених згідно з принципами бухгалтерського 
обліку, які є загальноприйнятими в юрисдикції України відповідно до Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Згідно попередньо узгодженого завдання нами відповідно до Розпорядження КМДА 
від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, 
що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» здійснено
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в ж “ - перевірку бухгалтерського обліку та фінансової звітності Підприємства згідно 
з. -ідавством України, в тому числі аудиту собівартості продукції (товарів, робіт,

■акл ті аудиту щодо підтвердження достовірності, повноти та відповідності чинному 
жваві девству та встановленим нормативам річної фінансової звітності.

hi: складений відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з огляду 
2400 «Завдання з огляду історичної фінансової звітності».

П;и виконанні завдання враховані вимоги Міжнародних стандартів аудиту, зокрема,
250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової 

»; - •>. МСА 260 «Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими
важеннями», МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення 
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», МСА 530 «Аудиторська 

■ та інших.
Процедури, що виконуються в межах огляду фінансової звітності, в основному 

_ - -жють запити до керівництва та інших працівників Підприємства відповідно до 
аПіжя. та аналітичні процедури з подальшою оцінкою отриманих доказів.

Перевірка проводилась в термін з 03.03.2020 року по 16.03.2020р.

Основні відомості про Підприємство

Реєстраційні дані:
Повна назва: Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. 

ієза Київміськсвітло».
Дата та номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

_ громадських формувань: № 1 073 120 0000 008573 від 09.02.2006, дата державної 
реєстрації: 29.09.1998.

Підприємство згідно свого Статуту підпорядковане Департаменту транспортної 
; р ^структури Київської міської ради (КМДА). Координацію операційно діяльності 

П —риємства здійснює КК «Київавтодор», до складу якої входить Підприємство.
Скорочена назва: КП "Київміськсвітло"
Місцезнаходження (фактична і юридична адреса): 
33680, м. Київ, вул. Машинобудівна, будинок 40. 
Код ЄДРПОУ-03360905.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
: дппиємців та громадських формувань, основним видом діяльності Підприємства за 

КВЕДє:
Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії.

Директор - Круценко Володимир Іванович, 
Головний бухгалтер - Ворона Оксана Миколаївна.
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Основні відомості про Аудиторську фірму

Повна назва Приватне акціонерне товариство 
«Аудиторська фірма «Аналітик»

Код ЄДРПОУ 14274505
Місцезнаходження Юр. адр. : 01042, м. Київ, вул.. Чигоріна 57-А

Факт, адр.: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44
Номер в Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності
№ 0030

Керівник Головач Володимир Володимирович
Контактний телефон (044)2780588

Перевірку проведено незалежними аудиторами Головачем Володимиром 
Володимировичем, Поповою Іриною Володимирівною.

Місце проведення огляду. 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44.
Огляд проведено на підставі договору №03/03-6 від 03.03.2020р.
Масштаб перевірки', з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Відповідальність керівництва
Керівництво Підприємства несе відповідальність за підготовку фінансової звітності у 

відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.
Керівництво Підприємства несе відповідальність за розробку, впровадження та 

застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення 
інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
або помилок.

Відповідальність Підприємства погоджена у листі-угоді від 03.03.2020р. і договорі 
про надання аудиторських послуг №03/03-6 від 03.03.2020р.

Відповідальність аудитора
Огляд проводився у відповідності до норм Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 року, 
прийнятих в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати 
України від 08.06.2018 № 361.

Відповідальність аудитора визначена у МСЗО 2400 «Завдання з огляду історичної 
фінансової звітності», законодавчими та нормативними актами у сфері аудиту.

Аудиторська фірма несе відповідальність за надання висновку щодо фінансової 
звітності на основі результатів огляду.

Окрім цього, аудитор несе відповідальність за дотримання етичних вимог, відповідно 
до МСЗО.

Аудиторська фірма застосовує вимоги Міжнародного стандарту контролю якості 1 та 
інших нормативних актів щодо системи контролю якості надання аудиторських послуг.

Огляд проведений вибірковим способом, тобто до уваги приймались лише суттєві 
показники фінансової звітності.

Необхідно враховувати, що огляду властиві обмеження щодо виявлення замаскованих 
викривлень фінансової звітності, навіть за умови виконання всього обсягу аудиторських 
процедур, про що зазначено в МСА та МСЗО. МСЗО передбачено, що завдання з огляду є 
завданням з надання обмеженої впевненості.
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Визначення рівня суттєвості при проведенні огляду
Рівень суттєвості при проведенні огляду на рівні фінансової звітності визначено у 

межах 1 % від базового показника. Базовим показником є сума активів Балансу 
Підприємства станом на 31.12.2019р.

ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА ЗВІТУ

1. Стан бухгалтерського обліку та облікова політика Підприємства

Бухгалтерський облік ведеться Підприємством відповідно до вимог Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996 - XIV 
(далі - Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
Бюджетного кодексу України, Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих 
активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і 
господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, 
комунальної власності, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 19.12.2006 
№ 1213, Положення про порядок складання річного фінансового плану (в редакції 
Розпорядження КМДА від 15.06.2010 № 444), та інших нормативних документів з питань 
організації бухгалтерського обліку.

Облікова політика Підприємства встановлена Наказом Підприємства №305 від 
30.12.2015.

На Підприємстві діє автоматизована система ведення бухгалтерського обліку та 
складання звітності. Вчинені господарські операції оформлені вірно, повністю та 
своєчасно відображені в облікових регістрах. Розгляд та затвердження документів і звітів 
керівником здійснюється своєчасно та належним чином. Працівники обліку на належному 
рівні виконують покладені на них обов’язки по достовірності і своєчасності оформлення, 
обробки і передачі документів.

Стан наявних первинних документів, аналітичних відомостей та інших регістрів 
обліку задовільний.

Первинні документи, які були предметом вивчення аудиторів, достовірно 
відображаються в облікових регістрах Підприємства. Аудиторами перевірено правильність 
кореспонденції основних рахунків, тотожність зустрічних сум у регістрах бухгалтерського 
обліку. Регістри бухгалтерського обліку ведуться належним чином. Складена фінансова 
звітність відповідає обліковим регістрам.

Застосування програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку є 
задовільним. Бухгалтерський облік у 2019 здійснювався із застосуванням програмного 
забезпечення «1С Підприємство», версія 8.3.

Контроль за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності 
здійснюється відповідно до встановлених вимог. Питання контролю викладено в окремому 
параграфі.

В цілому можливо зробити висновок, що організація і методика ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Підприємства не суперечать 
Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам.

Контроль за цільовим використанням коштів, які надходять з бюджету, здійснюють 
органи Державної казначейської служби України відповідно до вимог ст. 78 Бюджетного 
кодексу України, та головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

В цілому в обліковій політиці відображені всі основні питання організації 
бухгалтерського обліку Підприємства.
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2. Огляд інформації за видами активів
Необоротні активи
Станом на 31.12.2019р. на балансі Підприємства обліковуються нематеріальні активи 

іідишковою вартістю 8883 тис. грн. До складу нематеріальних активів входять права 
-остійного користування земельними ділянками на загальну суму 8755 тис. грн.

Облік основних засобів Підприємства ведеться відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів 
Уі-траїни від 27.04.2000р. № 92 (далі - П(С)БО 7), та Наказу про облікову політику 
Підприємства №305 від 30.12.2015.

За даними фінансової звітності Підприємства станом на 31.12.2019 року на балансі 
обліковувалися основні засоби по залишковій вартості на суму 1036193 тис. грн., 
первісною вартістю 1320356 тис. гри., сума зносу -284163 тис. грн. Основну частину 

-повних засобів складають об’єкти зовнішнього благоустрою.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2019р. становлять 325956 тис. грн. 
Протягом 2019 року капітальне будівництво за рахунок бюджетних коштів становило 
560075,7 тис. грн. У 2019 році введено в експлуатацію об’єктів - мереж зовнішнього 
ісвітлення - на суму 549806,8 тис. грн.

Оскільки основна частина капітальних інвестицій здійснювалася за рахунок коштів 
бюджету, контроль за витрачанням цих коштів здійснювали головний розпорядник 
бюджетних коштів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України. Усі договори з 
виконавцями щодо капітальних інвестицій на суму від 7,2 тис. грн. оприлюднені на 
іятернет ресурсі Prozorro.

Аудиторами перевірено правильність нарахування амортизації основних засобів та 
нематеріальних активів та обгрунтованість встановлених строків їх корисного 
використання.

Інвентаризація основних засобів проведена станом на 01 листопада 2019 року 
відповідно до Наказу Підприємства № 614 від 04.10.2019р. За результатами інвентаризації 
підтверджено нестачу матеріальних цінностей, з приводу якої відкрите кримінальне 
провадження, а також складені дефектні акти на непридатні до використання основні 
засоби та малоцінні швидкозношувані предмети.

Відстрочені податкові активи на 31.12.2019р. становлять 112 тис. грн.
Інших необоротних активів станом на 31.12.2019р. не обліковується.

На підставі виконаних процедур аудитором не виявлені факти не відповідності 
інформації щодо необоротних активів Підприємства Національним положенням 
і стандартам) бухгалтерського обліку.

Оборотні активи
У складі оборотних активів на балансі Підприємства на 31.12.2019р. обліковується
- запаси - 11722 тис. грн., у тому числі виробничі запаси - 11722 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1148 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за виданими авансам - 316 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість - 108 тис. грн.;
- гроші та еквіваленти - 7303тис. грн.;
- витрати майбутніх періодів - 72 тис. грн.;
- інші оборотні активи - 18518 тис. грн.
Інші оборотні активи в основному являють собою суму податкового кредиту.
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На підставі виконаних процедур аудитором не виявлені факти не відповідності 
інформації щодо оборотних активів Підприємства Національним положенням (стандартам) 
г хгалтерською обліку.

3. Огляд інформації за видами зобов’язань

До складу зобов’язань Підприємства належать:
- поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 76055 тис.;
- за розрахунками з бюджетом
- за розрахунками з оплати праці
- за одержаними авансами
- із внутрішніх розрахунків
- поточні забезпечення
- доходи майбутніх періодів
- інші поточні зобов’язання

- 456 тис. грн.
- 33 тис. грн.;
- 268 тис. грн.;
- 346 тис. грн.;
- 4817 тис. грн.
- 1072061 тис. грн..
- 28337 тис. грн.

У 2019 році сума доходів майбутніх періодів збільшилася на 549207 тис. грн. за 
рахунок придбаних за бюджетні кошти основних засобів.

На підставі виконаних процедур аудитором не виявлені факти не відповідності 
інформації щодо зобов’язань Підприємства Національним положенням (стандартам) 
бухгалтерського обліку.

4. Статутний капітал
Статутний капітал, зазначений в фінансовій звітності Підприємства, становить 5350 

тис. грн., що відповідає Статуту Підприємства.

5. Власний капітал та вартість чистих активів
Станом на 31.12.2019 року власний капітал Підприємства складає 227958 тис. грн.
До складу власного капіталу входить капітал у дооцінках у розмірі 3912 тис. грн., 

додатковий капітал у розмірі 217938 тис. грн.
Протягом 2019 року відбулися зміни додаткового капіталу, а саме: збільшення на 

суму 53177,7 тис. грн. за рахунок отриманих у господарське відання інженерних мереж 
зовнішнього освітлення, згідно відповідних рішень Київради та розпоряджень КМДА, та 
зменшення на суму їх зносу в розмірі 17385,3 тис. грн.

На підставі виконаних процедур аудитором не виявлені факти не відповідності 
інформації щодо власного капіталу Підприємства Національним положенням (стандартам) 
бухгалтерського обліку.

6. Огляд інформації щодо чистого прибутку, повноти та достовірності 
відображених фінансових результатів діяльності Підприємства

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Підприємства здійснюється на 
підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, 
розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 
Закону № 996, та іншими нормативними актами.
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За період 2019 року Підприємство отримало чистого доходу від реалізації продукції 
- 273373 тис. гри.;

Інші операційні доходи - 3734 тис. гри.;
Інші доходи - 47896 тис. гри.;
Собівартість реалізованої продукції - 288171тис.грн..;
Адміністративні витрати - 26783 тис. гри.;
Витрати на збут - 1860 тис.грн.;
Інші операційні витрати - 7312 тис. гри.
Інші доходи становлять 47896 тис. гри. і в основному (45067 тис. гри.) являють собою 

пропорційну долю суми нарахованої амортизації об’єкта інвестування за рахунок 
цільового фінансування та безоплатно переданих активів.

Дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг складається в основному із 
субсидій та трансфертів, які отримало підприємство від головного розпорядника коштів.

Виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення проводились відповідно 
до «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», 
затвердженого наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального 
господарства від 23 вересня 2004 року №154 з урахуванням фінансових можливостей 
підприємства.

Значну частину собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 
оплата електроенергії, яка була спожита для зовнішнього освітлення міста Києва у розмірі 
150499,0 тис. грн. Витрати на матеріали за рахунок бюджетних асигнувань становлять 
17931тис. грн., у тому числі на паливо-мастильні матеріали - 8152 тис. грн., лампи - 4550 
тис. грн. До складу собівартості також входять витрати на оплату праці в сумі 56893 тис. 
гри., амортизація у розмірі 45710 тис. грн. та інші витрати.

Як зазначалося вище, контроль за цільовим використанням коштів, які надходять з 
бюджету, здійснюють органи Державної казначейської служби України відповідно до 
вимог ст. 78 Бюджетного кодексу України, та головний розпорядник бюджетних коштів - 
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
іКМДА). Тому, перевірка цільового використання бюджетних коштів здійснена 
аудиторами вибірково. Контрольні обміри виконаних робіт та зустрічні звірки не 
проводились.

Аудиторами не перевірялась обгрунтованість отриманих доходів та відповідність 
виконаних робіт чинному законодавству, рішенням Київради та розпорядженням КМДА.

Фінансовим результатом Підприємства за 2019 рік є чистий прибуток у сумі 465,00 
тис. грн. Чистий прибуток за 2019 рік є дещо нижчим ніж запланований в основному у 
зв’язку з примусовим стягненням згідно рішень Господарського суду м. Києва (в сумі 2352 
тис. грн.) на користь ТОВ «Група компаній «Беті».

У 2019 році за рахунок нерозподіленого прибутку, на підставі акту документальної 
перевірки №246/26-15-05-01-03/03360905 від 27.12.2019 нараховано податок на прибуток 
за 2018 рік в сумі 63,5 тис. грн., та виправлені помилки минулих періодів в сумі 6,5 тис. 
грн.

Залишок чистого прибутку в сумі 394 тис. грн. було розподілено відповідно до 
рішення Київської міської ради від 01.10.2007 № 398/3232 "Про затвердження порядку 
розподілу прибутку підприємствами, установами та організаціями, що належать до 
комунальної власності м. Києва та державними підприємствами, що перебувають у сфері 
;лравління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)", а саме:
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на розвиток виробництва з формуванням фонду розвитку виробництва 
(капітальні інвестиції на придбання, створення, модернізацію, модифікацію, 
реконструкцію, добудову, дообладнання тощо необоротних активів) — 40% від чистого 
прибутку після сплати відрахувань до бюджету (або 157,6 тис. грн.),

на матеріальне заохочення -— до 5% від чистого прибутку після сплати 
відрахувань до бюджету (або 19,7 тис. грн.),

до резервного капіталу — 10% від чистого прибутку після сплати відрахувань до 
бюджету (або 39.4 тис. гри.).

Залишок чистого прибутку спрямовується на поповнення власних оборотних коштів 
зі збільшенням “іншого додаткового капіталу” (177,3 тис. гри.).

7. Інша допоміжна інформація.
Аудиторами не виявлено розбіжностей між фінансовою звітністю, що підлягала 

аудиту, та іншою інформацією, що подається до Департаменту комунальної власності 
міста Києва разом з фінансовою звітністю, а також бюджетною звітністю, яка подається до 
органів Державної казначейської служби України.

Звертаємо увагу, що у примітках до фінансової звітності Підприємства не наведені 
деякі розкриття,що вимагаються п. п. 4, 6 Розділу IV ПСБО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності». Зокрема, не наведено дату затвердження фінансової звітності, 
структуру статей звіту про рух грошових коштів «інші надходження» та «інші 
витрачання». Проте дані зауваження не є суттєвими для фінансової звітності.

8. Контроль за діяльністю Підприємства

Зовнішній контроль
Контроль за цільовим використанням коштів, які надходять з бюджету, здійснюють 

органи Державної казначейської служби України відповідно до вимог ст. 78 Бюджетного 
кодексу України, та головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Протягом 2019 року Підприємство пройшло планову документальну податкову 
перевірку за період з 01.07.2017р. по 30.09.2019р. щодо дотримання податкового, 
валютного законодавства та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне 
страхування. Даною перевіркою встановлено заниження податку на прибуток за 2018 рік у 
-умі 63 478 грн. та за квартали 2019 року у сумі 137 375 грн. Дані порушення були усунуті 
Підприємством при складанні фінансової звітності за 2019 рік.

Північним офісом Держаудитслужби відповідно до Плану проведення заходів 
державного фінансового контролю на III квартал 2019 року проведено Планову ревізію 
фінансово-господарської діяльності Підприємства за період з 01.01.2016р. до 30.06.2019р. 
За результатами ревізії щодо питань законності здійснення та достовірності відображення 
з обліку витрат на капітальне будівництво встановлено порушень на загальну суму 93 тис. 
грн. Зазначені порушення усунуто в ході ревізії у повному обсязі.

Внутрішній контроль (аудит)
У складі Підприємства створений відділ внутрішнього аудиту та контролю. 

Відповідне Положення затверджене директором Підприємства 30.12.2015р. Відділ 
внутрішнього аудиту підпорядковується безпосередньо директору Підприємства.
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9. Оцінка оцінки керівництва щодо здатності Підприємства продовжувати 
діяльність на безперервній основі

В результаті процедур огляду фінансової інформації аудитором не виявлено подій або 
умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність Підприємства продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі.

За повідомленням керівництва Підприємства, його оцінка щодо здатності 
Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі не змінилася.

Висновок
В межах даного завдання нами проведено аудиторську перевірку бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності Підприємства згідно з законодавством України, в тому числі 
аудиту собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) та аудиту щодо підтвердження 
достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим 
нормативам річної фінансової звітності.

На основі огляду фінансової звітності Підприємства зроблено висновок, що відхилень 
в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності Підприємства станом на 31.12.2019р. не 
виявлено, що свідчить про їх належну підготовку, з дотриманням вимог, передбачених 
нормативно-правовими актами.

Голова правління ПрАТ
Аудиторська фірма «Аналітик»

Головач В.В.,
номер в реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності - 100296

Попова Ірина Володимирівна, 
номер в реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності - 100297
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