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І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ДУМКА
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – «Товариство»), 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, та її фінансові
результати і рух грошових коштів 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
Ми визначили, що відсутні ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в
цьому звіті незалежного аудитора.
ІІ. ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Інформація щодо річних звітних даних
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.
Ми ознайомилися зі Звітом про управління Товариства, 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 Товариства за 2019 рік узгоджений з фінансовою звітністю ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» за 2019
рік. Нашу увагу не привернули будь-які факти та обставини, які б свідчили про наявність
суттєвих викривлень у Звіті про управління Товариства за 2019 рік.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
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Управлінський персонал Товариства 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 Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського
обліку, окрім випадків, коли 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
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 розкритті в 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
розкритті в 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,
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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
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
170 584 тис. грн. Формування статутного капіталу відповідало нормам, встановленим у
Господарському та Цивільному кодексах України.
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
Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу
України. 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 2 183 736 тис. грн.
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.
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
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здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор Дідусь Євген
Васильович.
Протягом звітного року виконавчий орган – Генеральний директор здійснював поточне
управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено
Статутом Товариства. Результатом діяльності Товариства станом на 31.12.2019 р. є збиток на
суму 514 344 тис. грн.
Змін напрямків діяльності Товариства, нових видів діяльності, нових видів продукції,
нових видів надання послуг, діяльності на закордонному ринку протягом звітного 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.
Вимоги статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р.
Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на
проведення обов’язкового аудиту
У відповідності до Протоколу Наглядової Ради № 56 від 05.03.2020 року ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» було
визначено суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової
звітності за 2019 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД».
Дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість
виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження
ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ДНІПРОВСЬКИЙ
КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» 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 № 208/881 від 10.03.2020 р.
Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема,
пов’язаних із шахрайством
За результатами аудиту нами не встановлено фактів та обставин, які б свідчили про
наявність порушень та суттєвого ризику викривлення фінансової звітності за 2019 рік
внаслідок шахрайства.
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
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6yxra,rrepie (Ko4erc PMCEB) Ta

BHKoHrrJrr4

iHlri

PMCEE.

er

o6os'ssKra 3

Kr.r

eiAuoai4ao ao Ko,qercv

Iurfopuaqir npo iurui HaAani ayguropou a6o cy6'errolr ayanropcrKoi gin;rrnocri
ropuglrunifi oco6i a6o KoHTpoJrr'oBaHHM Herc cy6'exran.r rocrroaaproBaHun nocnyru, rcpiu
rfocJryr 3 ooon'q:rconoro aylvry llro He po3Kprrra y :niri npo ynpan,riHHn a6o y
{inanconifi
'
sniruocri
Inrui nocnynz, xpiu noclyr : o6os'sgxosoro ayaxry, Hauu Toeapr.rcny a6o rcourpo.lloeanulr

uulr cy6'er<rau roc[o.4aproBaHHr

He HaAaBaJrr4cr,.

IloqcHeHuq qoAo o6csry ayArrry ra BracruBr.rx Ars ayAury o6uexenr
Ay.nhr BKnoqaa nepeeipxy ruJrrxoM recryBaHHr roxasia. nrci ni4rnep4xyrcrs cyrrrrz i
po3KpHTTt iuQopvauii y SiHaHcoeifi 'leirHocri. a raKox ouiHKy i 3acrocoBaHux npuHuunie
6yxralrepclrcoro o6:rixy ra cyrr€Br.Ix nonepeguix ouiuor, :Aificuenux ynpan:riucrKllM ncpcoHrlJroM,
a raKox oqinxy saralr,rioro noAaHHr @inaucoeoi sniruocri,
Byru narosasi flpoqeAypu ayAzry :riAHo e!ftaor MCA 500 <Ay.qr.rropcu<i 4.rxa:a>, rqo
eiAnoniAaroG ueri orpulrauu.r 4ocrarHix i npufinrruux ayar,rropcbKr.rx Aoxa:is. AyAuropcgci
Ao(a3v oxorlJrlona,ru iu$opuaqito, rxa uictalacs e o6riKosux 3arrr4cax, rqo e ocgoBoro rfiHanconoi
:sirHocri. O6,rixoei 3anr4cH cKJlanaJrucs .l :anHcie y nepBlrHHl4x aoKyMeHrax ra:anucie crrcreMt.r
ereKTpoHHoro nepeBeneHHr nrareNie ra xypHanbH X npoBoroK. a raKox ranncia, raKHX rK
ei,4ol.{ocri o6niry aoxo4in, posno4iny Br4rpar ra o6uucreuur, :eipauna i posxpurra iurpopuauii.
flpono4Itra s o6rixosax 3anljcax r4iiicnrcna,rxcr, 3ar;4cyBurvcu, o6po6nrlraca- ra HaBoArrJrr.icr y
:riruocri n enexrponnifi <f oprr,ri.
Y ceoifi po6ori ay.4r{rop BaKopHcroByBaB npr.rHqvn nu6ipronoi nepeniprra. fli4 vac nepeaipru
Ao yBanr 6panuct rinrru cyrreni rocno4apcr,ri onepaqii. rlrauyraunx i npone4eirna ayAury 6tro
cnptMoBal{e Ha oAepxarrHt po3yMHlrx ni4rnep4Neut rqogo ni4cyruocri y
$iuauconifi ssirHocri
cyTteBl4x noMI4noK.

flapruep rpynu

is

Br'rKoHaHHr 3aBAaHHr, pe3ynbraroM

ayAr.rropa, e

Ayanrop

r*ofo e qefi snir

Hc3aJrexHoro

BacHrbeaa CeirraHa Orexcii'BHa
Ceprrz$ircar ayauropa J\! 006294, ynaauuir
pirueHHrv A|IV sia 31.05.07 p. J\b178/9
Hovep peccrpauii y Peccrpi ayruropia ra

cy6'enria ayatlropcsroi 4i.rlrruocri

-

Ne 101986

.{r,rperrop
TOB (AYII4TOPCbKA O

(KATITAJI |PAHA)

Kpo:tux Oneua Anarorii'eHa
Cepra$ircar ayauropa jYr 006170, ewsaeuh
piuennrv AITV gia 19.01.07 p. Nol71/3,
Houep peecrpauii y Peecrpi ayanropia ra

cy6'erri s ay4lrropcsroi girlssocri

-

.l\e I 02081

Alpeca ayAnTopa:
Vxpaiha, 691 18, v. 3anopiNN.r, nyn. Haruu6i4u, 6y4.

lara :niry
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He3aJrexnoro ayAuropa:

xsiruq 2020

por<v.

15, xe. 2

