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ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
 
Думка  

Ми провели аудит фінансової звітності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ 

ПОРТ «ЮЖНИЙ» (далі – ДП «МТП «ЮЖНИЙ», Підприємство), що складається із: Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) на 31.12.2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту 

про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 

зазначеною датою, 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 ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ЮЖНИЙ» на 

31.12.2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ). 

  

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 щодо ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МОРСЬКИЙ 

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ЮЖНИЙ»  згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (включно із Міжнародними стандартами 

незалежності) (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також виконали інші зобов’язання 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. 

 

Пояснювальний параграф 

Звертаємо увагу на примітку 1.5 до фінансової звітності, у якій описується операційне середовище та 

економічні умови функціонування Підприємства, зокрема вплив пандемії COVID-19 на українську та 

світову економіку. Указані обставини можуть мати негативний вплив на фінансовий стан і результати 

діяльності у такий спосіб і такою мірою, що наразі не можуть бути визначені. Нашу думку не було 

модифіковано щодо цього питання. 

 

Ключові питання аудиту  

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

під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті 

нашого аудиту фінансової звітності в цілому та під час формування думки щодо неї, при цьому ми не 

висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що, крім питань, викладених у 

параграфах «Основа для думки із застереженням» та «Пояснювальний параграф», немає інших 

ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті. 

 

Інші питання 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Підприємство отримує переважну частину доходів від наданих послуг підприємствам Групи 

Метінвест, отже має значну залежність від ключового контрагента. Ця ситуація свідчить про існування 



  

 3  
 

суттєвої невизначеності, що може поставити під значний сумнів здатність Підприємства 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було 

модифіковано. 

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з 

інформації, яка міститься у Звіті про управління за 2020 рік, підготовленому відповідно до вимог 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших застосовних 

законодавчих і нормативних вимог, який не є фінансовою звітністю, та нашого звіту аудитора щодо 

такої інформації. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, ми не доходимо 

висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 

інформацією, зазначеною вище, та розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 

інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця 

інша інформація є такою, що містить суттєві 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. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за 

фінансову звітність  

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 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.  

Під час складання фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Підприємства 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 чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Підприємства. 

 

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 надання 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, можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 

ухвалюються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  
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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 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 

розроблення 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, які поставили б під значний сумнів можливість Підприємства продовжити 

безперервну діяльність. Якщо доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, у своєму звіті аудитора ми повинні привернути увагу 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. Утім, майбутні події або умови можуть примусити Підприємство припинити свою 

діяльність на безперервній основі; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладено в основу 

її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 

обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки 

системи 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 відносини й інші питання, 

які могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 

застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалася тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали важливе значення під час аудиту фінансової звітності 

поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання у своєму 

звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим або регулятивним актом заборонено публічне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання 

не слід висловлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть 

очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості. 
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ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
 
Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» ми наводимо в нашому Звіті незалежного аудитора таку інформацію, яка вимагається 

додатково до вимог МСА. 

 

Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на проведення 

обов’язкового аудиту, дата призначення та загальна тривалість виконання аудиторського 

завдання  

Суб’єкт аудиторської діяльності – Приватне акціонерне товариство Аудиторська фірма «Де Візу» – був 

обраний за результатами відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні 

закупівлі» (ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-13-009617-a) з урахуванням Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».  

Тривалість виконання завдання, включаючи продовження, – 2 роки.   

 

Інформація щодо аудиторських оцінок 

Під час ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення в частині виявлення порушень, зокрема 

пов’язаних із шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та нормативних актів, наші 

процедури, серед іншого, передбачали: 

1) запити управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

включаючи отримання та перегляд документації стосовно політик та процедур Підприємства щодо: 

• ідентифікації, оцінювання та дотримання вимог законодавчих і нормативних актів, а також 

наявності відомостей про будь-які випадки їх порушення; 

• ідентифікації та вжиття дій у відповідь на ризики шахрайства, а також наявності відомостей 

про будь-яке фактичне, підозрюване або передбачуване шахрайство; 

• внутрішніх контролів, запроваджених для зниження ризиків, пов’язаних з шахрайством або 

недотриманням вимог законодавчих та нормативних актів; 

2) обговорення членами команди із завдання з аудиту того, за яких обставин та на якому етапі 

фінансова звітність Підприємства може бути вразливою щодо суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства, включаючи спосіб вчинення шахрайства.  

У межах такого обговорення ми ідентифікували потенціал шахрайства в таких сферах, як визнання 

доходів, недооцінювання управлінським персоналом заходів контролю; 

3) отримання розуміння законодавчих і нормативних актів, які застосовуються до Підприємства та 

складають нормативно-правову основу його діяльності.  

У результаті виконаних нами процедур з ідентифікації й оцінки ризиків ми не визначили ключовими 

питаннями аудиту будь-які питання, пов’язані з потенційним ризиком шахрайства або недотримання 

вимог законодавчих та нормативних актів. 

Наші процедури у відповідь на інші ідентифіковані ризики, серед іншого, полягали в такому: 

• огляд розкриттів для фінансової звітності та тестування підтвердної інформації для того, щоб 

оцінити дотримання вимог відповідних законів і нормативних актів; 

• запит управлінському персоналу, тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та 

внутрішнім юристам щодо наявних та потенційних судових позовів і претензій; 

• виконання аналітичних процедур; 
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• ознайомлення з внутрішніми розпорядчими документами; 

• ознайомлення з протоколами тих, кого наділено найвищими повноваженнями; 

• тестування відповідності інформації, відображеної у фінансовому обліку, та коригувань;  

• оцінювання того, чи свідчать судження та рішення, зроблені управлінським персоналом під 

час визначення облікових оцінок, про наявність упередженості;  

• оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними або 

виходять за межі звичайної господарської діяльності. 

 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із 

шахрайством 

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт незалежного аудитора, 

ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що 

перевірялася. 

У результаті перевірки системи внутрішнього контролю Підприємства, проведеної для цілей аудиту 

фінансової звітності, нами не виявлено суттєвих недоліків, які могли б негативно вплинути на 

можливість Підприємства обліковувати, обробляти, узагальнювати та відображати у звітності 

облікові дані, складати фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства 

або помилки, невідповідностей законодавчим, нормативним вимогам. Під час проведення аудиту 

ми перевірили наявність факторів ризику шахрайства, зокрема шляхом тестування. Аудитори не 

отримали доказів обставин, що можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність 

Підприємства містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 

 

Підтвердження того, що Звіт незалежного аудитора узгоджено з Додатковим звітом для 

аудиторського комітету (органу, який виконує його функції) 

Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо фінансової звітності, викладена у цьому Звіті 

незалежного аудитора, узгоджується з Додатковим звітом, складеним відповідно до ст. 35 Закону 

України «Про аудит  фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

 

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність ключового 

партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності  

Ми підтверджуємо, що не надавали Підприємству заборонених законодавством України 

неаудиторських послуг, у тому числі послуг, зазначених у ч. 4 ст. 6 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність». Нами не було ідентифіковано загроз нашій 

незалежності як на рівні аудиторської фірми, її власника та керівництва,  так і на рівні ключового 

партнера  та персоналу, залученого до виконання завдання з аудиту. 

 

Інформація про інші послуги, надані суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі або 

контрольованим нею суб’єктам господарювання, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не 

розкрита у Звіті про управління або у фінансовій звітності 

Ми не надавали Підприємству інших послуг, крім послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, 

що не були розкриті  у фінансовій звітності або у Звіті про управління. 
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Ключовий партнер з аудиту  

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Дегтярьова 

Олена Олегівна. 

 

 

Партнер із завдання з аудиту                                                                                         О.О. Дегтярьова 

(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів  
та суб’єктів аудиторської діяльності 101943) 

 

 

 

В. о. Генерального директора                                                                                        В.П. Іващенко  

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів  

та суб’єктів аудиторської діяльності 101935) 

 

 

Дата надання звіту: 21 жовтня 2021 року 

 
 
 
Основні відомості про аудиторську фірму  

Приватне акціонерне товариство Аудиторська фірма «Де Візу»  

01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 10, оф. 11.  

ПрАТ АФ «Де Візу» включено до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності» Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності, розміщеного а сайті Аудиторської палати України www.apu.com.ua, за № 1373. 

Відомості про ПрАТ АФ «Де Візу» внесено до таких розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності: 

• «Суб’єкти аудиторської діяльності»; 

• «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності»; 

• «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес 

 

http://www.apu.com.ua/

























































































































