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Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - "Група"), що складається 
з консолідованого балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року, консолідованого 
звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), консолідованого звіту про власний 
капітал, консолідованого звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 
зазначеною датою та приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий 
виклад значущих облікових політик (надалі – «фінансова звітність»).  

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із 
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах, фінансовий стан Групи на 31 грудня 2021 р., та її фінансові результати і 
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства України, що регулюють 
питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Основа для думки із застереженням 

 
В статті «Нематеріальні активи» балансу (звіту про фінансовий стан) Групи станом на 31.12.2021 
року відображена у тому числі вартість нематеріальних активів з невизначеним строком корисної 
експлуатації у сумі 27 638 тис. грн. Інформація про це розкрита в Примітці 3.1. до фінансової 
звітності Групи. Групою не проводилась перевірка зменшення корисності нематеріальних активів 
з невизначеним строком корисної експлуатації, як того вимагає п. 10 МСБО 36 «Зменшення 
корисності активів». Ми не отримали достатніх та прийнятних аудиторських доказів того, що 
вартість цих активів не підлягає знеціненню. Наслідком вищевикладеного може бути завищення 
вартості нематеріальних активів та фінансових результатів діяльності Групи у звітному періоді. 
Нами було рекомендовано щорічно перевіряти зменшення корисності нематеріальних активів з 
невизначеним строком корисної експлуатації, порівнюючи їх балансову вартість із сумою їх 
очікуваного відшкодування, як того вимагає пункт 10 МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 
Відсутність інформації, необхідної для визначення сум очікуваного відшкодування активів, не 
надала нам змоги отримати достатніх свідчень щодо балансової вартості нематеріальних активів 
 
Групою у статті «Основні засоби» балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2021 року 
відображена балансова вартість основних засобів у сумі 1 778 170  тис. грн. У Примітці 3.2. до 
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фінансової звітності Групи зазначено, що збитки від зменшення корисності основних засобів в 
звітному періоді не визнавались . Ми не отримали достатніх і належних доказів того, що 
балансова вартість основних засобів не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування у 
відповідності до вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів». На нашу думку, балансова 
вартість основних засобів у статті «Основні засоби» балансу (звіту про фінансовий стан) може 
зазнати суттєвих змін в результаті можливого знецінення. Нами було рекомендовано своєчасно 
оцінювати в кінці кожного звітного періоду, чи є якісь ознаки того, що корисність активів 
зменшилася. Ми не маємо можливості оцінити вартісний вплив цих фактів на фінансову звітність 
Групи. 

 
Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту (МСА) Міжнародної федерації 
бухгалтерів. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Групи згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими  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 із застереженням. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Група здатна продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі.  

Ми звертаємо увагу на Примітки 1.1, та 5 у фінансовій звітності, в яких розкриваються умови, в 
яких працювала Група та події після звітної дати, які разом із початком військових дій на території 
України, що стали підставою введення воєнного стану та призвели до значних ускладнень 
ведення операційної діяльності Групи та іншими питаннями, викладеними в цих Примітках, 
вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність 
Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не 
було модифіковано. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Викладене питання 
розглядалось у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалось при 
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цього питання. 

Ми визначили, що описане нижче питання, додатково до питання, викладеного у розділі “Суттєва 
невизначеність щодо безперервності діяльності” є ключовими питаннями аудиту, які слід 
відобразити в нашому звіті. 

 

Повнота і своєчасність визнання виручки від основної діяльності 

Дивіться розділ 3 Приміток до фінансової звітності. 

Ключові питання аудиту Опис аудиторських процедур 

Наша особлива аудиторська увага до цього 
питання спричинена, перш за все, тим, що 
стаття "Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові 
результати (Звіту про сукупний дохід) за 
2021 рік грн має суттєвий вплив на фінансові 
результати діяльності Групи.  

 

 

 Наші аудиторські процедури включали: 

 Ми проаналізували договори з 
покупцями на предмет ідентифікації 
умов договору, ціни операції, прав і 
обов’язків сторін; 

 Ми провели перерахунок сум виручки 
від основної діяльності; 

 Ми обговорили з керівництвом наявну 
систему внутрішнього контролю 
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стосовно відвантаження готової 
продукції; 

 Ми розіслали та отримали відповіді 
або провели альтернативні процедури 
стосовно підтвердження дебіторської 
заборгованості на звітну дату 
юридичним особам; 

 Ми вибірково переглянули первинні 
документи реалізації за січень 2022 
року на предмет виявлення сум, що 
належать до операцій 2021 року 

 

Інша інформація 

Управлінський персонал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» несе відповідальність за подання разом з фінансовою звітністю 
іншої інформації у формі: 

1) Консолідованого Звіту про управління – відповідно до вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність»; 

2) Регулярної річної інформації емітента цінних паперів – відповідно до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку іншу інформацію та ми не робимо 
висновку 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 має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами 
роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що 
існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

На дату подання цього Звіту річна інформація емітента цінних паперів (крім річної фінансової 
звітності та Звіту про корпоративне управління) та консолідований Звіт про управління ще не 
були підготовлені та не надані аудитору. Ми очікуємо отримати дану інформацію після цієї дати. 
Після нашого ознайомлення зі змістом регулярної річної інформації АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», як емітента цінних 
паперів, та консолідованим Звітом про управління, якщо ми дійдемо висновку, що така 
інформація містить суттєве викривлення, ми повідомимо інформацію про це питання тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, та розглянемо вплив цього питання на фінансову звітність 
і необхідність подальших дій стосовно цього нашого Звіту. 

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 МСФЗ 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 Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 
застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 
управлінський персонал або планує ліквідувати Групу чи припинити діяльність, або не має інших 
реальних альтернатив цьому. 
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Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Групи. 

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, 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. 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 не виявлення 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, що 
може поставити під значний сумнів здатність Групи продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, 
ми повинні привернути увагу в нашому 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 Групу 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 подання. 

• отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації 
суб’єктів господарювання або господарської діяльності Групи для висловлення думки щодо 
консолідованої фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та 
виконання аудиту Групи. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 
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 
застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 
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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 І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

Законодавчі та нормативні акти України встановлюють додаткові вимоги до інформації, що 
стосується аудиту або огляду фінансової звітності та має обов'язково міститися в аудиторському 
звіті за результатами обов'язкового аудиту. Відповідальність стосовно такого звітування є 
додатковою до відповідальності аудитора, встановленої вимогами МСА. 

Дослідження Звіту про корпоративне управління 

Відповідно до статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 
емітент цінних паперів зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевірити інформацію, 
зазначену у Звіті про корпоративне управління, та висловити свою думку щодо окремих його 
розділів. В ході аудиту нами досліджено Звіт про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі -
Товариство), включений  до річного звіту керівництва у частині подання: 

 опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, 

 переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, 

 інформації про наявні обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента, 

 порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента, 

 повноважень посадових осіб емітента. 

На нашу думку, зазначена інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2021 
рік була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 
статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та узгоджується із 
інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Товариства. 

Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття 
якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 127 зазначеного Закону, а саме: 

 посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, який 
Товариство добровільно вирішило застосовувати; 

 інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих 
на зборах рішень; 

 персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх 
комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

Інформація, яка включена до Звіту про корпоративне управління за 2021 рік розкрита відповідно 
до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 127 зазначеного Закону та узгоджується з фінансовою 
звітністю. Загальними зборами акціонерів АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ» від 20.05.2021 було затверджено Принципи (Кодекс) корпоративного управління 
АТ«МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» . До прийняття власного кодексу 
корпоративного управління на загальних зборах акціонерів від 20.05.2021 АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» у своїй роботі протягом 2021 року застосовувало 
«Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації» відповідно до рішення 
НКЦПФР № 118 від 12.03.2020р., який розміщений за посиланням 
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10687172. 
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 При перевірці зазначеної інформації, яка включена Товариством до Звіту про корпоративне 
управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами Закону України «Про ринки капіталу 
та організовані товарні ринки», які потрібно було б включити до Звіту. В той же час ми звертаємо 
увагу, що Товариством у 2021 проведені загальні збори акціонерів та затвердженні фінансові 
звіти Товариства за 2018 та 2019 роки. Загальні збори акціонерів за результатами роботи 
Товариства за 2020 та 2021 роки не проводилися.  

Основна інформація про аудитора та обставини виконання аудиторського завдання 

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит та 
обставини виконання цього аудиторського завдання. 

Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності 

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю 
аудиторська фірма "Каупервуд" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20219083 
Місцезнаходження  49044, Україна, місто Дніпро, вул. Гоголя, 15 А. 

 
Інформація про включення до Реєстру Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 0031 
Вебсторінка  http:www.galasyuk.com 

 

 
 
Основні відомості про Товариство 
Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ 

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 
Ідентифікаційний код юридичної особи 00190911 
Місцезнаходження  53400, Дніпропетровська обл., місто Марганець, 

вулиця Єдності, буд. 62 
Наявність контролю небанківської 
фінансової групи 

Ні 

Участь в небанківській фінансовій групі Ні 
 

Товариство не  здійснило повне розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та 
структуру власності станом на 31 грудня 2021 року, відповідно до вимог Положення про форму та 
зміст структури власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
19 березня 2021 року № 163 з урахуванням Перехідних положень Закону України "Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"  , в зв'язку 
з тим, що граничні строки подання такої інформації ще не наступили на дату підписання цього 
Звіту. 

 

Призначення аудитора та загальна тривалість виконання повноважень аудитора 

Рішення про призначення нас аудитором прийнято Наглядовою Радою 27.09.2021 р. 

Загальна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Групи ТОВ 
АФ "Каупервуд" без перерв, з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та 
повторних призначень становить чотири роки. Це завдання є завданням з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності Групи у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV; 

Аудит проведений на підставі договору від 30.09.2021 р. № 902А. Послуги надавалися в строки з 
30.09.2021 до 29.04.2022 р. 
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Підтвердження і запевнення у зв’язку з виконанням завдання з аудиту 

Ми підтверджуємо, що цей звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом для 
аудиторського комітету, який надається нами за результатами проведеного аудиту. 

ТОВ АФ "Каупервуд" не надавало Групі послуг заборонених законодавством. 

ТОВ АФ "Каупервуд", крім послуг з обов’язкового аудиту, надавала Групі послуги з виконання 
завдання з надання обмеженої впевненості. 

ТОВ АФ "Каупервуд" його власники, посадові особи ключовий партнер з аудиту та інші працівники 
є незалежними від Групи, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Групи в 
період, охоплений перевіреною фінансовою звітністю, та в період надання послуг з аудиту такої 
фінансової звітності. Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових 
фактів або питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на які ми б вважали за 
необхідне звернути увагу. 

Підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійною 
комісією 

Відповідно до вимог частини четвертої статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» ми 
вивчили питання перевірки Ревізійною комісією (або Ревізором) фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2021 фінансовий рік. В результаті нами встановлено, що відповідно до 

положень статуту Товариства ревізійна комісія є органом який здійснює перевірку фінансово-
господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» перевірку фінансово-господарської 
діяльності за 2021 рік  не проводила. 

 

 

 

 

Ключовий партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Шавкун 
Олена Романівна (номер реєстрації в реєстрі аудиторів 100611).  

 

 

 
 

Від імені ТОВ АФ "Каупервуд" 

Генеральний директор      Ю.І. Беспалов  

 

 

 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності- 101570 

 

 

Ключовий партнер з аудиту / Аудитор О.Р. Шавкун 

 
 
 
 

Місто Дніпро, 29 квітня 2022 року. 
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