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І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – 

Товариство або ПРАТ «ІНГЗК»), 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 

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

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 

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

 

Ключове питання аудиту Як відповідне ключове питання було 

 розглянуто під час нашого аудиту 

  

 Оцінка активів за справедливої 

вартістю 

 

 

Як зазначено у Примітці 9 «Основні 

засоби» до фінансової звітності, що 

складена за рік, який закінчився 31.12.2019 

р., Товариство провело переоцінку 

основних засобів, незавершеного 

будівництва та невстановленого 

обладнання справедлива вартість на 

31.08.2019 склала 16 349 680 тис. грн. 

Товариство визначило суму дооцінки 

основних засобів, незавершеного 

будівництва та невстановленого 

обладнання шляхом визначення їх 

справедливої вартості.  

Визначення суми дооцінки вимагає від 

керівництва використання істотних оцінок 

Ми отримали, зрозуміли й оцінили: 

політику та методи, які були використані 

для переоцінки основних засобів, 

незавершеного будівництва та 

невстановленого обладнання станом на 

31.08.2019 р. Товариства. 

Ми виконали такі процедури: 

 з урахуванням сформованого 

розуміння бізнесу та галузі, до якої 

відноситься основна діяльність Товариства, 

ми дослідили процеси формування 

судження керівництва Товариства та 

проаналізували обґрунтованість 

використання моделі, що була використана 

для розрахунку справедливої вартості 
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стосовно основних засобів, незавершеного 

будівництва та невстановленого 

обладнання на основі професійних 

суджень та за допомогою залучення 

незалежного сертифікованого оцінювача.  

 

На підставі викладеного вище ми 

визначили, що переоцінка основних 

засобів, незавершеного будівництва та 

невстановленого обладнання є ключовим 

питанням аудиту. 

 

Детальна інформація зазначена в Примітці 

9«Основні засоби». 

 

активів, на якій в подальшому визначались 

результати переоцінки; 

 оцінили відповідність планам 

затвердженим керівництвом Товариства 

(визначення оцінки справедливої вартості 

було проведено на підставі наказу 

Генерального директора № 667 від 

12.06.2019 р. із залученням незалежного 

сертифікованого оцінювача); 

 проаналізували, чи відповідає 

застосована методологія та використана 

модель вимогам МСФЗ;  

Провели розгляд надійності результатів 

застосовуваного методу визначення 

справедливої вартості у звіті незалежного 

оцінювача: 

 в межах проведеного аналізу 

дослідили методи, які було використано 

оцінювачем: витратний, ринковий та 

дохідний методичні підходи; 

 на підставі розрахунків, які було 

наведено у звіті незалежного оцінювача, 

Товариство здійснило перегляд залишкових 

термінів корисного використання об’єктів, 

що відображено у фінансовій звітності 

Товариства станом на 31.12.2019 р.; 

 за результатами нашого аналітичного 

тестування на знецінення не було виявлено 

проблемних питань. 

Перевірили повноту та правильність 

відображення результатів переоцінки у 

фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 

 

ІІ. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

 

Інформація щодо річних звітних даних 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 

інформація складається із Звіту про управління. 

Звіт про управління,  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.). 

 

Щодо Звіту про управління 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Надання нам іншої 

інформації за 2019 рік очікується після дати цього звіту незалежного аудитора  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.  
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Ми ознайомилися зі Звітом про управління ПРАТ «ІНГЗК», 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.). Звіт  

про управління  ПРАТ «ІНГЗК» за 2019 рік узгоджений з фінансовою звітністю ПРАТ 

«ІНГЗК» за 2019 рік. Нашу увагу не привернули будь-які факти та обставини, які б свідчили 

про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління ПРАТ «ІНГЗК» за 2019 рік. 

 

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 
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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 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 

 

Статутний капітал 

Статутний капітал Товариства сформовано за рахунок внесків її засновників і становить 

689 906 тис. грн.  Формування статутного капіталу відповідало нормам, встановленим у 

Господарському та Цивільному кодексах України. Станом на 31.12.2019 р.  Товариство має 

единого власника. 

 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства», мінімальний розмір 

статутного капіталу акціонерного товариства не може бути меншим від 1250 мінімальних 

заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення 

(реєстрації) акціонерного товариства. Отже, статутний капітал Товариства був сформований з 

дотриманням Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

Вартість чистих активів 

Станом на 31.12.2019 р. розрахункова вартість чистих активів, що розрахована за 

Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних 

товариств (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485), складала 19 859 925 тис. грн.  

Вартість чистих активів Товариства перевищує розмір статутного капіталу, а, отже, 

відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України. 

 

 

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. 

 

Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на 

проведення обов’язкового аудиту 

У відповідності до Рішення  єдиного акціонера ПРАТ «ІНГЗК» від 25.02.2020 р. було 

призначено (обрано) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (ідентифікаційний код - 35449775) суб’єктом 

аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ 

«ІНГЗК» за 2019 рік. 

  

Дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість 

виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження 



6 

 

 

повноважень, які мали місце, та повторних призначень 

ПРАТ «ІНГЗК» було не вперше призначено для обов’язкового аудиту фінансової 

звітності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД». На проведення аудиту фінансової 

звітності за 2019 рік сторонами було укладено Договір від 10.03.2020 р. № 207. 

 

Відповідність стану управління у Товаристві 

Товариство є юридичною особою приватного права відповідно до чинного 

законодавства України, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток 

однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. 

 

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

Товаристві не відбувалося. 

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам 

Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів.  

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями 

Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів проводились у терміни, визначеними Законом 

України «Про акціонерні товариства».  

 

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних зборах 

акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають 

право на таку участь, або їх уповноважені представники. Виконавчим органом Товариства, що 

здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор Герасимчук 

Олександр Миколайович. 

Протягом звітного року виконавчий орган – Генеральний директор здійснював поточне 

управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено 

Статутом Товариства. Результатом діяльности 2019 року є прибуток на суму 6 077 221 тис.грн. 

 

Змін напрямків діяльності Товариства, нових видiв діяльності, нових видiв продукції, 

нових видiв надання послуг, діяльності на закордонному ринку протягом звiтного періоду не 

відбувалося. 

 

За результатами перевірки стану управління Товариства можна зробити висновок: 

- прийнята та функціонуюча система управління Товариства у повній мірі відповідає 

вимогам Статуту та чинного законодавства. 

 

Опис та оцінка ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансової 

звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання 

розуміння Товариства та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього 

вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння 

суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для 

отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства. Аудиторам були надані усні пояснення управлінського 

персоналу, які на думку аудитора, мають інформацію, що допомагають ідентифікувати ризики 

суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки.  

ПРАТ «ІНГЗК»  надало інформацію про те, що протягом 2019 року в Товаристві не було 

зафіксовано випадків шахрайства зі сторони співробітників, що могло б спричинити 

негативний вплив на ПРАТ «ІНГЗК». 

Аудитором були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, 

в результаті чого отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності Товариства, структуру 

його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову 
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політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових 

результатів. 

Загальну стратегію управління ризиками Товариства та загальне керівництво 

управлінням ризиками виконує Генеральний директор.  

Під час аудиту ми не знайшли фактів, тверджень про шахрайство, які б могли привернути 

нашу увагу. 

На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський 

персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та 

ефективними. 

 

Підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для 

Наглядової ради 

Цей звіт узгоджений з додатковим звітом для Наглядової ради. 

 

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про 

незалежність ключового партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від 

юридичної особи при проведенні аудиту 

Ми не надавали послуги, заборонені законодавством.  

Нами було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності. Загрози 

власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних стосунків та тиску при 

складанні цього висновку не виникало. Ми є незалежними по відношенню до Товариства 

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

бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та виконали інші обов’язки з етики відповідно до Кодексу 

РМСЕБ. 

 

Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності 

юридичній особі або контрольованим нею суб’єктам господарювання послуги, крім 

послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у фінансовій 

звітності 

Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені МСА чи статтею 6, 

пунктом 4 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та що 

ключовий партнер з аудиту та аудиторська фірма були незалежними по відношенню  до 

Товариства  при проведенні аудиту. 

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і 

розкриття інформації у фінансовій звітності, а також оцінку і застосованих принципів 

бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, 

а також оцінку загального подання фінансової звітності. 

 

Були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що 

відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські 

докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою фінансової 

звітності. Облікові записи складалися з записів у первинних документах та записів системи 

електронного переведення платежів та журнальних проводок, а також записів, таких як 

відомості обліку доходів, розподілу витрат та обчислення, звіряння і розкриття інформації. 

Проводки в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у 

звітності в електронній формі.  

 

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки 

до уваги бралися тільки суттєві господарські операції. Планування і проведення аудиту було 
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