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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фінансової звітності 
Товариства з обмеженою відповідальністю 

«МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» за 2018 рік, 

станом на 31.12.2018 р. 

 

Адресати: 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Власникам,  керівництву ТОВ «Метал Холдінг Трейд» 

 

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Основні відомості про Товариство 

Повне найменування  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю   "МЕТАЛ 

ХОЛДІНГ ТРЕЙД" 

Код ЄДРПОУ  37412768 

Місцезнаходження  
03039, Україна, м. Київ, проїзд Саперно-Слобідський, буд. 4. 
 

 
Основним видом діяльності ТОВ «Метал Холдінг Трейд» є оптова торгівля металами та 

металевими рудами 

 

Обсяг аудиту визначено як аудит окремого суб’єкта господарювання 

 

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛ 

ХОЛДІНГ ТРЕЙД» (далі Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 

грудня 2018 р., звіту про сукупний дохід (про фінансові результати) за 2018 р., звіту про 

зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових потоків за рік, що закінчився на 

зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в 

усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., його фінансові 

результати за рік, звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових потоків за рік,  

що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку (П(С)БО). 
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Основа для думки із застереженням 
Товариством не проводилася інвентарізація запасів  і ми не змогли впевнитися в наявності та 

кількості запасів, утримуваних на 31.12.2018 р. за допомогою альтернативних процедур. В 

зв’язку з цим ми не змогли визначити чи існує потреба в будь-яких коригуваннях запасів,  

відображених чи невідображених в обліку. Питома вага запасів в валюті балансу складає 63,0 

%. 

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 компанії 

згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до  

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш 

значущими підчас нашого аудиту фінансової звітності за 2018 рік. Ці питання розглядалися у 

контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки 

щодо неї, при цьому ми не висловлюємо  окремої думки з цих питань. 

Згідно з Концептуальною основою фінансової звітності безперервність є основоположним 

припущенням у фінансовій звітності. Завданням аудиторів було виявлення ознак чинників, які б 

підтверджували або спростовували заяву керівництва Товариства про безперервність діяльності 

Товариства в осяжному майбутньому. 

На основі аудиторських доказів аудитор дійшов до висновку, що не існує суттєвої 

невизначенності, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі. 

 

Товариством  не затверджена  облікова політика, яка використовується в поточній діяльності, 

як того потребує діюче законодавство. 

 

Товариство не в повній мірі дотримується вимог П(С)БО, зокрема не створюється резерв на 

виплату відпусток працівникам, як це передбачено П(С)БО 11 «Зобов’язання» 

 

Нашу думку не було модифіковано з зазначених вище питань. 

 
Відповідальність управлінського персоналу та тих кого наділено найвищими 

повноваженнями ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до П(С)БО  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 компанії 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 компанію чи припинити діяльність, або не має 

інших реальних альтернатив цьому. 

Керівництво ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» несе відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 
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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, якщо 

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 використовували професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми: 

 ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробили й виконали аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, а також отримали аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки; 

 отримали 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; 

 оцінили прийнятність застосованих облікових політик та обгрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 дійшли до висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 

основі отриманих аудиторських доказів, зробили висновок. Що не існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов. які поставили б під значний сумнів можливість 

Товариства продовжити безперервну діяльність. Наші висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події 

або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній 

основі; 

 нами зроблена оцінка загального подання, структури та змісту фінансової звітності, а 

також того, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомили керівництву ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» 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 надали керівництву Товариства твердження, що ми виконали відповідні етичні 

вимоги щодо незалежності, та повідомили їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 

обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також відповідні засте-

режні заходи, зокрема: 

- нами не надавались неаудиторські послуги, заборонені законодавством, 

-  ключовий партнер з аудиту та ТОВ «Аудиторська фірма «Грант Експерт» є 

незалежними від юридичної особи при проведенні аудиту. 

 

II. ЗВІТ  ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» 

 

Завдання з надання впевненості виконувалося згідно з вимогами Міжнародного стандарту 

завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи 

оглядами історичної фінансової інформації».  
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Цей стандарт вимагає, щоб ми планували і виконували завдання для отримання обгрунтованої 

впевненості в тому, що Товариство дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог ст.401  Закону 

України про цінні папери та фондовий ринок при розкритті інформації у Звіті з корпоративного 

управління. 

Завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказів щодо достовірності розкриттів у Звіті про корпоративне управління за 

2018 рік. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 

викривлень звітності 

Перевірка проводилася шляхом співставлення даних статутних документів, протоколів 

загальних зборів, наглядової ради та іншої інформації з даними наведеними в Звіті про 

корпоративне управління. Під час перевірки зроблені дослідження шляхом тестування доказів 

на обґрунтування  інформації, розкритих у Звіті. 

 

Висновок 

За результатами розгляду інформації, наведеної в  Звіті з корпоративного управління ТОВ 

«МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» за 2018 рік аудиторами не виявлено  фактів суттєвої 

невідповідності  в частині розкриття інформації між Звітом  про корпоративне управління 

Товариства та вимогами діючого законодавства. 

Інформація, яка  надана у  Звіті про корпоративне управління ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ 

ТРЕЙД» за 2018 р. щодо: 

 системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства; 

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

емітента; 

 будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента; 

 порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

 повноважень посадових осіб емітента 

відповідає наявним установчим, реєстраційним та іншим наказовим документам Товариства. 

 

На нашу думку ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ  ТРЕЙД»  в усіх суттєвих аспектах дотримано 

вимоги ст. 401  Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» а також  положень 

нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного 

управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955)  при розкритті інформації у Звіті з 

корпоративного управління. 

 

III. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
 

Формування (зміни) статутного капіталу Товариства  

Власний капітал Товариства має наступну структуру:    

Таблиця 1 (в тис.грн.) 

Пасив балансу 
Код 

рядка 
31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4020 4020 

Резервний капітал 1415 --- --- 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
1420 328727 414893 

Усього власного капіталу 1495 332747 418913 

 
Чистий прибуток за результатами діяльності 2018 р.  складає 86166,0 тис. грн., визначений 

вірно. 
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Учасниками Товариства є фізичні особи, частки серед яких розподілені наступним чином: 

 

П.І.Б. учасника Сума внеску, грн. % 

Лойченко Сергій Валентинович 3015000,00 75 

Мельник Олег Миколайови 502500,00 12,5 

Побережнюк Володимир Леонідович 502500,0 12,5 

Усього 4020000,0 100,0 

 

Статутний капітал, який становить за даними балансу 4020,0 тис.грн. сформовано та сплачено  

у повному обсязі відповідно до Статуту, нову редакцію якого затверджено загальними зборами 

учасників ( протокол № 17/16 від 17.08.207 р.) та зареєстровано 19.08.2016 р.  

Зміни до вартості статутного капіталу за період 2018 року не вносились. 

Дивіденди протягом 2018 року не нараховувались та не сплачувались. 

 

На думку аудиторів облік та розкриття інформації про  власний капітал в усіх суттєвих 

аспектах відповідає вимогам П(С)БО  та законодавчим і нормативним вимогам. 

 

Вартість чистих активів станом на 31.12.2018 р.  більша за  статутний капітал, що 

відповідає діючим законодавчим та нормативним вимогам. 

 

Особлива інформація про емітента згідно ст.41 Закону України «Про державні цінні 

папери та фондовий ринок в Україні» від 23.02.2006 р. за № 3480-IV 

 Події (зміни), інформація щодо яких підлягає розкриттю  згідно зазначеної вище статті,  

протягом року в Товаристві не відбувалися. 

 

Аналіз фінансового стану Товариства 
На підставі отриманих даних аудитором здійснено аналіз показників   

стабільності та платоспроможності Товариства: 

 
 Показник Формула розрахунку на 31.12.18 р. на 31.12.17р. 

1.Коефіцієнт загальної 

ліквідності 

К1=ІІрозд.активу балансу/ІІІ 

розділ пасиву балансу 

2,6 2,8 

2.Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

К2=грошові кошти\ІІІ пасиву 

балансу 

0,1 

 

0,1 

 

3.Коефіцієнт фінансової 

стійкості 

К3=Ірозд.пасиву 

балансу\ІІІ+ІV розділ пасиву 

балансу 

1,3 1,4 

4.Коефіцієнт покриття 

зобов’язань власним 

капіталом 

К4=ІІІ+ІV розд.пасиву 

балансу\І розд.пасиву балансу 

0,8 0,7 

5.Коефіцієнт ефективності 

використання активів 

К5=чистий прибуток/підсумок 

активу балансу 

0,2 0,1 

6.Коефіцієнт ефективності 

використання капіталу 

К6=чистий прибуток\Ірозділ 

пасиву балансу 

 

0,2 

0,28 

 

Значення показників ефективності використання коштів та активів свідчить про  фінансову 

стабільність, що свідчить про здатність Товариства продовжити свою діяльність на 

безперервній основі . 

 

 

 

 




