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І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
Аудиторська думка 
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (надалі – «Товариство»), що складається зі звіту 
про фінансовий стан (балансу) на 31 грудня 2019 року, звіту про сукупний дохід (фінансові 
результати), звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що 
закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 
значущих облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати, рух 
грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 
Основа для думки  
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно 
з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 
(«Кодекс РМСЕБ») 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 РМСЕБ.  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки.  

 
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ 

 
Ми визначили, що відсутні ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в цьому 

звіті незалежного аудитора.  
 

ІІ. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 
 

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в: 
- Звіті про управління, що складається та подається відповідно до вимог ст. 6,11 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 
996-XIV (в редакції Закону України № 2545-VIII від 18.09.2018 р.). 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо 
фінансової звітності 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, зазначеною вище, після її надання та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве 
викривлення.  

Ми ознайомилися зі Звітом про управління Товариства, що складається відповідно до вимог 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 
року № 996-XIV (в редакції Закону України № 2545-VIII від 18.09.2018 р.). Нашу увагу не 
привернули будь-які факти та обставини, які б свідчили про наявність суттєвих викривлень у Звіті 
про управління Товариства за 2019 рік. 
 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 
 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
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звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Товариства 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 або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 
за процесом фінансового звітування Товариства.  
 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
Метою аудиту було отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому 

не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання 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 таке 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 всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо 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 невиявлення 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 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, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій 
або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну 
діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 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. Тим не 
менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство 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 було покладено в 
основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення 
аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві 
недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту; 

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та 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 
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ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, 
які є ключовими питаннями аудиту. 

 
ІІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 
Вимоги статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р.  
 

Статутний капітал 
Станом на 31.12.2019 р. статутний капітал Товариства сформовано за рахунок Учасників і 

становить 17 205 тис. грн. 
На дату проведення аудиторської перевірки зареєстрований статутний капітал сформовано з 

дотриманням вимог чинного законодавства та сплачено у повному обсязі у встановлені 
законодавством терміни. 

 
Ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства 
Аудитори оцінювали наявність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 

Товариства внаслідок шахрайства відповідно до вимог МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». На нашу думку, такі ризики 
контролюються Товариством та не мають суттєвого впливу на фінансову звітність в цілому. 

 
Дотримання Ліцензійних умов 
Свою господарську діяльність Товариство здійснює за основним видом діяльності з 

урахуванням вимог, які встановлені в спеціальних дозволах на право здійснення певних операцій 
діяльності. 

Нами були проведені процедури щодо дотримання Товариством вимог спеціальних дозволів. 
У результаті проведених процедур нами не було встановлено порушень порядку виконання умов 
спеціальних дозволів. 

 
Відповідність стану управління у Товаристві 
Товариство є юридичною особою приватного права відповідно до чинного законодавства 

України.  
У звітному році змін щодо процедур злиття, поділу, приєднання, виділу, перетворення у 

Товариства не відбувалося. 
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.  
Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. У Загальних зборах 

Учасників Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку учасників, які мають 
право на таку участь, або їх уповноважені представники. Виконавчим органом Товариства, що 
здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор.  

Відповідно до Протоколу № 141 Загальних зборів Учасників від 01 квітня 2019 року 
затверджено термін повноважень Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» Тонєва Ігор Михайлович.  

Протягом звітного року виконавчий орган – Генеральний директор здійснював поточне 
управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом 
Товариства. Результатом діяльності за 2019 рік є прибуток на суму 446 499 тис. грн. 

За результатами перевірки стану управління Товариства можна зробити висновок: 
- прийнята та функціонуюча система управління Товариства у повній мірі відповідає 

вимогам Статуту та чинного законодавства. 
 
Дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість виконання 

аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали 
місце, та повторних призначень 

 27 січня 2020 року Товариство призначило ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ 
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Qinauconol ssituocri ra ayAl4ropcrny 4iurHicrr> J\& 2258-VIll sil2l.l2.2017 p., isuprx su^oro4"""r*
Ta HopMarr,rsHr4x axrie.

Mn ue HaBoAHMo noBTopHo iH$oprraaqiro uoAo o6cary ay1rrry, ocrimrcu BoHa HaBeAeHa a iHrxr4x
ni4po:4inax Irboro sniry. Mu orpulraru o6rpyuroBaHy snesHeHicrb y roMy, qo QinaHcona:airuicrl y
qinoruy ne uicrurr cyrreBoro BlrKpI4BneHnq sHacriAon uraxpaficrsa a6o nor"nr". [pore o6rpynroBaHa
snesueHicrl He e a6conrorHzu piauena B[eBHeHocri, ocrinmz icnyrorr sracruei o6uexeusr iyaury, xrci
[pl43BoAqrb Ao roro, rqo 6inrruicrb ayAl4TopcbKr,rx 4orasin, na ocnosi flKvrx ay1krrop Qopuye BVcHoBKrr
Ta Ha tKI{x lpyHTyerbcs ay[r4TopcbKa AyMKa, e rxBr4A[e nepeKoHnr4BvtMvr, Hix ocraroqHr,rMu. HesiA'eMHi
o6MexenHq ayAVTy e nacni4rou: xapaKTepy SinaHcoaoi snirHocri; xapaKTepy ayAuropcbKr{x nporleAyp;
norpe6u, qo6 ayAIat npoBoALIBcq y Mell(ax--_p_o*:y.l4"l{oro nepio4y qacy ra o6lpyuronauoi aaprocri.

sa6opouennx 3aKoHoAaBcrBoM, i npo nesaflexHicrr
ayAnropcbxoi AiqJsHocri niA ropuAr{qHol oco6u npn

,{uperrop
TOB (AYAI4TOPCbKA
dAIIITAJI fPAHA)

Kpomr Onena AnaroniisHa

CeprraQirar ay Avropa Ns 006 I 70, zugauuir
piureHH.au AITV sia 19.01.07 p. J\b 17113,
HoMep peecr:paqii y Peecrpi ayArEropin ra

cy6'exrin ayAnropcbKoi 4ixnruocri -
Ne 102081

Aapeca ayAnropa
Vrpaiha, 69118, rr,r. 3anopixxr, nyr. Harnu6igu,6y4. 15, rn. 2.

[ara rniry He3aJrer(Horo ayAnropa
26 uepnus2020 porcy.
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