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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо аудиту річної фінансової звітності 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» за 2019 рік, 

станом на 31.12.2019 р. 

 
Адресати: 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Наглядовій Раді  ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» 

Керівництву ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» та іншим можливи користувачам 

 

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 

31.12.2019 р., звіту  про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіту про зміни у 

власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою 

та приміток до фінансової звітності за рік, що містять виклад суттєвих облікових політик та 

інші пояснення. 

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 аспектах фінансовий стан Товариства станом  на 31 грудня 2019 р., 

його фінансові результати, зміни у власному капіталі та  грошові потоки за рік, що закінчився 

зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
 

Основа для думки із застереженням 

1. За результатами аудиту за 2018 р.  попередніми аудиторами надано модифікований 

висновок, за яким   не підтверджені  залишки запасів станом на 31.12.2018 р.  

Оскільки залишки запасів на початок періоду впливають на визначення фінансових 

результатів та грошових потоків, ми не змогли визначити за допомогою альтернативних 

процедур, чи існує потреба в коригуванні прибутку за рік у звіті про сукупні доходи, та чистих 

грошових потоків від операційної діяльності у звіті про рух грошових коштів. 

2. Обліковою політикою підприємства не передбачено формування резервів очікуваних 

кредитних збитків за поточною дебіторською заборгованістю відповідно до вимог МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти» , яка складає на звітну дату 13,1 % від валюти балансу. Фактично 

для формування резерву сумнівних боргів застосовується метод ідентифікації. 

 

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 
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та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Ключові питання 

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

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 2019 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. 

 

Визнання, оцінка і облік поточної дебіторської заборгованості (прим.6.3). 

Ми визначили це питання як ключове у зв’язку з суттєвістю залишків за статтею «Дебіторська 

заборгованістю за товари, роботи, послуги» та «Інша поточна дебіторська заборгованість», 

судження керівництва щодо  звірки дебіторської заборгованості та формування резервів під 

очікувані кредитні збитки. Відповідно повнота відображення операцій у фінансової звітності 

і їх оцінка мають вагоме значення при проведенні нами аудиту фінансової звітності 

Товариства за 2019р.  

Ми отримали від керівництва Товариства всю необхідну інформацію, щодо обліку,  оцінки 

та інвентарізації дебіторської заборгованості на звітну дату. 

Наші аудиторські процедури включали серед іншого:  

вивчення облікових політик та практик управлінського персоналу щодо дебіторської 

заборгованості шляхом проведення тестування системи внутрішнього контролю, обговорення 

з персоналом Товариства, аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх 

відповідність МСФЗ; вивчення прийнятої класифікації дебіторської заборгованості; оцінка 

основних методів управління дебіторською заборгованістю; оцінка методів визначення 

дебіторської заборгованості безнадійною; вивчення договірних умов, в тому числі визначення 

позичкових сум та винагороди за їх надання, визначення вартості предметів застави, 

проведення альтернативних розрахунків; спостереження за процесом укладення угод про 

надання позичок, аналіз первинних документів, аналіз програмного забезпечення управління 

розрахунками 

Ми отримали прийнятні аудитосрькі докази у достатньому обсязі щодо належного виявлення, 

відображення в бухгалтерському обліку та розкриття інфомації в частині залишків 

дебіторської заборгованості, окрім методів формування в обліковій політиці резервів під 

очікувані кредитні збитки за вимогами МСФЗ 9, що наведено в розділі «Основа для думки із 

застереженням». 

  

Пояснювальний параграф 

Ми  звертаємо увагу  на Примітку 6.12.9 , що описує події після звітної дати щодо оголошення 

пандемії COVID-19 та запровадження у зв’язку з цим обмежувальних карантинних заходів. 

Ми отримали запевнення  від управлінського персоналу, зазначені вище події не є такими що 

мають суттєвий вплив на діяльність і розвиток Товариства, не є такими, що спричиняють будь-

які невизначеності щодо безперервної діяльності Товариства, і не потребують коригування 

або розкриття у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2019р., та примітках до неї. 

Нашу думку не було модифіковано з цього питання. 

 

Інша інформація 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 

інформація складається зі Звіту з керівництва  ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» за 2019 рік, 

складеного у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), але не є 

фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  
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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. Ми не виявили таких фактів, які потрібно 

було б включити до звіту. 

 

Інші питання 

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 унаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової 

звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства 

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 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 
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 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, 

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 Товариства продовжувати свою діяльність 

на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
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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. В тім 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 покладені в основу 

її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

 

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 їх про всі стосунки 

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 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. 

 

III. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

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. 

  

Дата державної реєстрації 30.11.2010, 1 068 102 0000 026984 

 

 
Дата внесення  останніх 

змін до Статуту 

12.06.2019 10681050049026984 – інші зміни 

 

Основні види діяльності за 

КВЕД-2010 

 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій 

і частин конструкцій, 

 25.62 Механічне оброблення металевих виробів,  

46.72 Оптова торгівля металами та металевими 

рудами 

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих 

магазинах, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

 

 

рудами, 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в 

неспеціалізованих магазинах, 49.41 Вантажний 

автомобільний транспорт, 52.29 Інша допоміжна 

діяльність у сфері транспорту 

 

Чисельність працівників   

Керівник Круть Сергій Олександрович 

Головний бухгалтер Приходько Наталія Миколаївна 
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Основним видом діяльності ТОВ «Метал Холдінг Трейд» є оптова торгівля металами та 

металевими рудами. 

Обсяг аудиту визначено як аудит окремого суб’єкта господарювання 

 

Формування (зміни) статутного капіталу Товариства  

Власний капітал Товариства має наступну структуру:    

Таблиця 1 (в тис.грн.) 

Пасив балансу 

Код 

рядк

а 

31.12.201

9 р. 

31.12.2018

р. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4020 4020 

Резервний капітал 1415 --- --- 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
1420 443456 

        

413031 

Усього власного капіталу 1495 447476 417051 

 

Чистий прибуток за результатами діяльності 2019 р.  складає 86166,0 тис. грн., визначений 

вірно. 

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

 

П.І.Б. учасника Сума внеску, 

грн. 

% 

Лойченко Сергій Валентинович 3015000,00 75,0 

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 від 12 червня 2019 р. ( протокол  № 21) та зареєстровано 12.06.2019 р.  

Зміни до вартості статутного капіталу за період 2019 року не вносились. 

Дивіденди протягом 2019 року не нараховувались та не сплачувались.  

 

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

аспектах відповідає вимогам МСФЗ  та законодавчим і нормативним вимогам. 

 

Вартість чистих активів станом на 31.12.2019 р. більша за статутний капітал, що 

відповідає діючим законодавчим та нормативним вимогам. 

 

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

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

Відповідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів Товариства від 12 червня 2019 р. 

(протокол № 21) затверджена нова редакція Статуту та прийнято рішення щодо вчинення  

Товариством значних правочинів, зокрема  - забороняється керівництву Товариства без 

письмової згоди Загальних зборів Учасників: 

-  укладати та змінювати від імені Товариства угоди, договори, контракти, в тому числі 

зовнішньоекономічні та інші правочини, в тому числі з господарської діяльності Товариства, 

сума яких  перевищує  3 000 000,0   (три мільйони) гривень; 
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- укладати та змінювати від імені Товариства угоди, договори, контракти щодо відчуження та 

передавання в оренду, заставу, позику майна та інших матеріальних цінностей, які є 

власністю Товариства; 

- прийняття Товариством боргових, гарантіних зобов’язань третіх осіб; 

- залучення Товариством кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті; 

Інші 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 

31.12.19р. 

1.Коефіцієнт 

загальної ліквідності 

К1=ІІрозд.активу 

балансу/ІІІ розділ пасиву 

балансу 

1,6 2,0 

2.Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

К2=грошові кошти / ІІІ 

пасиву балансу 

0,1 

 

0,2 

 

3.Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

К3=(Ірозд.пасиву + ІІрозд. 

пасиву балансу) / підсумок 

пасиву балансу 

0,5 0,7 

4.Коефіцієнт 

покриття зобов’язань 

власним капіталом 

К4= ІІ + ІІІ розд.пасиву 

балансу \ Ірозд.пасиву 

балансу 

1,7 1,4 

5.Коефіцієнт 

ефективності 

використання активів 

К5=чистий 

прибуток/підсумок активу 

балансу 

0,06 0,06 

6.Коефіцієнт 

ефективності 

використання 

капіталу 

К6=чистий 

прибуток\Ірозділ пасиву 

балансу 

0,2 0,14 

 

Значення показників ефективності використання коштів та активів свідчить про фінансову 

стабільності, що свідчить про здатності Товариства продовжити свою діяльність на 

безперервній основі . 

 

IV. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Інші питання щодо дотримання законодавчих та нормативних актів при проведенні аудиту 

Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим звітом 

аудиторському комітету (Наглядовій Раді Товариства). 

Тривалість завдання з обов’язкового аудиту – 1 рік. 
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Аудиторські оцінки: 

Ми виконали наш аудит, визначаючи суттєвість та оцінюючи ризик суттєвого викривлення 

фінансової звітності як на рівні фінансової звітності, так і на рівні тверджень для класів 

операцій, залишків рахунків і розкриття інформації. 

Ідентифікуючи ризики суттєвого викривлення у фінансовій звітності, ми застосовували 

професійний скептицизм. 
Ризики на рівні тверджень щодо залишків рахунків та відповідних розкриттів у фінансовій 

звітності ми оцінювали за наступними чинниками: існування, права та зобов’язання, 

повнота,точність, класифікація та подання.  

Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов’язаних із 

шахрайством: 

Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми використовували своє 

професійне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розуміння 

системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом 

Товариства для запобігання та виявлення шахрайства, зокрема: отримали розуміння 

зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності, структуру 

та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, 

оцінки та огляди фінансових результатів.  
Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути 

нашу увагу.  

Узгодженість аудиторського звіту з додатковим звітом для тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями: 
Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим звітом аудиторському 

комітету (власникам Товариства, Наглядовій Раді). 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 
Протягом звітного року ми не надавали послуги, заборонені законодавством та перелічені у 

частині 4 ст. 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 

21.12.2017 р. № 2258. 

Аудитор призначений рішенням Загальних зборів підприємства (протокол № 08-1/1/20 

28.02.2020 р.) 

Річна фінансова звітність за 2019 рік (за ПСБО) підтверджена Звітом незалежного аудитора 

ТОВ «АФ «Грант Експерт» від 18 квітня 2019 року. За результатами аудиту висловлено  думку 

із застереженням. 

Ключовим партнером із завдання, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є 

Харламова Галина Володимирівна 

Ми підтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту Харламова Галина Володимирівна та ТОВ 

«МФА» є незалежними від ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» протягом проведення аудиту 

фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 

 

         Основні відомості про аудиторську фірму: 

 
Повне найменування аудиторської 

фірми відповідно до установчих 

документів: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний 

фінансовий аудит» 

Код за ЄДРПОУ: 37024556 

Включено до розділів Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності під реєстраційним 

номером 4352  

 

Розділ: Суб’єкти аудиторської діяльності 

Розділ: Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності; 

Розділ: Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес 

Свідоцтво про відповідність 

системи контролю якості 

Номер бланку 0795, Рішення АПУ №362/4 від 26.06.18, 

дійсне до 31.12.2023 
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Прізвище, ім’я, по батькові 

аудитора, який проводив 

аудиторську перевірку, та серія, 

номер,  дата видачі Сертифіката 

аудитора, виданого АПУ 

Незалежний аудитор: Харламова Галина Володимирівна  

здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора 

Серія А № 004863 

Включена в Реєстр аудиторів за № 100282 

Місцезнаходження 03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 

 

          Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

 

- дата та номер договору на проведення 

аудиту 

№ 36/60  від 23.03.2020 з дод.угодою від 

22.04.2020 

- дата початку  аудиту  

- дата закінчення проведення аудиту 

23.03.2020 

30.06.2020 

місце проведення аудиту За місцезнаходженням підприємства та в 

офісі Фірми 

розмір винагороди за договором 156 000,00 (сто п’ятдесят шість  тисяч) 

гривень 00 коп. без ПДВ 

 

 

Ключовий партнер із завдання ________________ Харламова Г.В.  

 

Директор     ____________       Арцев М.Ю. 

 

м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5  

 

30 червня 2020 року 

 


