
Текст аудиторського висновку (звіту). 

Аудиторська фiрма 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «К’ЮI-Аудит» (iдентифiкацiйний код 37674608), зареєстроване 

Святошинською РДА у м. Києвi 12.14.2011р. за №1 072 102 0000 026 260.  
Здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та 
аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України 28.04.2011р. за №4439, термiн дiї якого складає 

28.04.2016р.  
Поштова адреса: Україна, 03134, м. Київ, вул. Жолудєва, буд.6б, к.9 

Електронна адреса: ua7@ua.fm; 
Телефон/факс: (044) 458-77-45; 

Адресат 
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi призначається для власникiв 
цiнних паперiв та керiвництва Публiчного акцiонерного товариства «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА 

КОМПАНIЯ «НАДРА УКРАЇНИ» i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.  

Висновок щодо фiнансових звiтiв 
Ми провели аудит фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА 

КОМПАНIЯ «НАДРА УКРАЇНИ» (надалi – Компанiя), що додаються та включають Баланс (Звiт про 
фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Звiт про фiнансовi результати (про сукупний дохiд), Звiт про 

рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за 2014 рiк та з короткого викладу основних принципiв 
облiкової полiтики та iнших Примiток i iншої пояснюючої iнформацiї, яка пояснює особливостi переходу з 

попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цiєї фiнансової звiтностi (надалi разом – «фiнансова 
звiтнiсть»). 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi призначається для власникiв 
цiнних паперiв та керiвництва Компанiї та може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 
Основнi вiдомостi про емiтента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАДРА 
УКРАЇНИ» є публiчним акцiонерним товариством, зареєстрованим вiдповiдно до законодавства України.  

Дата реєстрацiї: 03.10.2000. 
Статут Компанiї затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №1460 вiд 27.09.2000 р. (в редакцiї 

постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 серпня 2011 р. № 912) 
Код за ЄДРПОУ: 31169745.  

Мiсцезнаходження: 03151, м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 54.  
Телефон: (044) 454-15-00  

Основними статутними видами дiяльностi Компанiї є:  
1) органiзацiя i проведення пошукових та геологорозвiдувальних робiт в Українi та за її межами; 

2) видобування та переробка корисних копалин; 
3) забезпечення нарощування мiнерально-сировинної бази держави як основи розвитку добувних та 

переробних галузей нацiональної економiки; 
4) геологiчне, гiдрогеологiчне, iнженерно-геологiчне та еколого-геологiчне вивчення навколишнього 

природного середовища, зокрема небезпечних геологiчних явищ; 
5) участь у: реалiзацiї державної полiтики в галузi геологiї i розвiдки надр та формуваннi цiльових програм 
розвитку мiнерально-сировинного комплексу; формуваннi та реалiзацiї єдиної технiчної полiтики, органiзацiї 

та координацiї науково-дослiдних i проектно-конструкторських робiт, пов’язаних з виробництвом, 
розробленням та впровадженням нової технiки i передових технологiй у сферi пошуку, розвiдки та розробки 
родовищ корисних копалин, переробки мiнеральної сировини, що виконуються дочiрнiми пiдприємствами; 

участь у реалiзацiї мiжнародних iнвестицiйних проектiв тощо. 
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Компанiї за 2014 становила 1 174 чоловiк.  

У перiодi, за який проводилась перевiрка, вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть Компанiї 
були: 

Голова Правлiння: Климович Ярослав Ярославович, призначений згiдно Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв 
України №551-р вiд 11.06.2014р.; 

Головний бухгалтер: Кравченко Юрiй Михайлович, призначений Наказом Нацiональної акцiонерної компанiї 
«Надра України» №153-к вiд 21.11.2014р. 

Опис аудиторської перевiрки.  
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» 
№140-V вiд 14.09.2006р., iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних 
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) 

Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням 
Аудиторської палати України №122-2 вiд 31.03.2011р., в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 

«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi 

mailto:ua7@ua.fm;


незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 
аудитора», а також МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 

перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» 
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати i 
здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти 
не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують 
суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й 
суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання 

фiнансових звiтiв. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до 
уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання 

розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження 
здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй 

звiтностi. Також було здiйснено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам 
щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки.  

• Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової 
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав 
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.  
• Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити 

думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною 
концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою 

основою для висловлення аудиторської думки.  
• Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 
Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про 

цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi 
товариства», МСА, з урахуванням вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 
затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013р., з 
урахуванням вимог Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1713 вiд 16.12.2014р.  
• Враховуючи мету складання цiєї фiнансової звiтностi, аудитор визначив доцiльним скласти аудиторський 
висновок (звiт незалежного аудитора) спецiального призначення з урахуванням вимог МСА 800 «Особливi 
мiркування — аудити фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних основ спецiального 

призначення» та МСА 805 «Особливi мiркування — аудити окремих фiнансових звiтiв та певних елементiв, 
рахункiв або статей фiнансового звiту». 

• Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
• Облiкова полiтика Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України, затверджена Наказом № 112 вiд 

29.12.2011р. вiдповiдає вимогам Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.  
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Компанiї станом на кiнець 

останнього дня звiтного року з урахуванням коригуючих проводок щодо подiй, якi коригують данi пiсля дати 
балансу. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та справедливе представлення цих фiнансових 
звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України i за таку 
систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає як необхiдну для забезпечення 
пiдготовки фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.  

Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашого аудиту. 

Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас 
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, 

що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.  
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та 
розкриттiв у фiнансових звiтах. Вибiр належних процедур залежить вiд судження аудитора. До таких суджень 

входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки 
та справедливого представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта 
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi 
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.  

МСА 705 розглядає вiдповiдальнiсть аудитора за надання вiдповiдного звiту за обставин, якщо формулюючи 
думку згiдно МСА 700, аудитор дiйшов висновку про необхiднiсть модифiкацiї аудиторської думки щодо 



фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 
Аудитор не брав участi у проведеннi iнвентаризацiї активiв, у тому числi у якостi спостерiгача, тому не має 
змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки щодо цих статей, проте 

дiйшов висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути 
суттєвим, проте не всеохоплюючим. 

Висновок 
Факти, що призвели до модифiкацiї думки аудитора, викладенi у параграфi «Пiдстави для висловлення 
умовно-позитивної думки», не є суттєвими та всеохоплюючими щодо: невiдповiдностi Мiжнародним 
стандартам фiнансової звiтностi розкриття iнформацiї; невiдповiдного використання управлiнським 
персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного 

фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента (МСА 570); невiдповiдностi iнших фактiв та обставин, якi впливають 
на достовiрнiсть фiнансової звiтностi в цiлому. 

Аудитор вважає, що пiд час перевiрки було зiбрано достатню кiлькiсть iнформацiї для формування 
аудиторського висновку. У зв'язку з неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються неучастi аудитора в 
проведеннi iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, ми не можемо надати висновок по зазначених моментах, 

однак цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та на стан справ в цiлому. 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для 

висловлення умовно-позитивної думки», фiнансовi звiти вiдображають справедливо, в усiх суттєвих аспектах, 
фiнансовий стан та результат дiяльностi Компанiї станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати, 

рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, за рiк, що минув на зазначену дату.  
Визначена концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана при складаннi фiнансових звiтiв за МСФО, 

вiдповiдає чинному законодавству України в сферi бухгалтерського облiку та звiтностi. 
Iнформацiя у фiнансових звiтах, якi вiдповiдають дiючому законодавству України в сферi бухгалтерського 

облiку та звiтностi, за винятком можливого впливу питань, викладених в параграфi «Пiдстави для висловлення 
умовно-позитивної думки», вiдображена достатньо справедливо й достовiрно, згiдно з визначеною 

концептуальною основою фiнансової звiтностi за МСФО. 
Висловлюючи умовно-позитивну думку, також звертаємо увагу на наявнiсть невизначеностi, результат якої 

залежить вiд майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Компанiї, але якi можуть впливати на його 
фiнансовi звiти. Зазначена невизначенiсть – це проблема, обумовлена тим, що фiнансова система України 
знаходиться пiд негативним впливом фiнансової кризи, що значною мiрою пов’язано з погiршенням 

фiнансового стану дебiторiв, вiдливом коштiв з фiнансового сектору, змiною обмiнного курсу гривнi до 
iноземних валют та iншими об’єктивними причинами. 

Аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬНА 
АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАДРА УКРАЇНИ» у суттєвих моментах вiдповiдає встановленим вимогам 
чинного законодавства України та прийнятiй облiковiй полiтицi та реально вiдображає фiнансовий стан та 

фiнансовi результати дiяльностi Компанiї на дату складання фiнансової звiтностi. 
Не змiнюючи думки щодо достовiрностi складання звiтностi, ми звертаємо увагу на iнформацiю про мету 

складання зазначеної звiтностi: звiтнiсть призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва Компанiї 
та може бути використана для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при 

розкриттi iнформацiї емiтентом. 
Зважаючи на це, звiтнiсть може бути невiдповiдною для iнших цiлей.  

Iнша допомiжна iнформацiя 
Впродовж перiоду, що перевiрявся, бухгалтерський облiк в Компанiї здiйснювався бухгалтерiєю на чолi з 
Головним бухгалтером у вiдповiдностi до вимог Закону про бухгалтерський облiк, МСФО та iнших 

нормативних документiв, якi регламентують дiяльнiсть пiдприємств в Українi. 
Облiкова полiтика, застосовувана Компанiєю впродовж 2014 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства 

України. 
Висловлення думки щодо вiдповiдностi чистих активiв вимогам законодавства.  

Активи Нацiональної акцiонерної компанiї «НАДРА УКРАЇНИ» класифiкованi та оцiненi, головним чином, у 
вiдповiдностi до вимог МСФО. 

Розрахунок вартостi чистих активiв Компанiї здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств 
№485 вiд 17.11.2004р. з метою реалiзацiї положень п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України (надалi - ЦКУ) 

«Статутний капiтал акцiонерного товариства». 
В ходi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити 

наступний висновок: станом на 31.12.2014 року чистi активи Компанiї становлять 755 040тис.грн.  
Ця сума бiльша вартостi статутного капiталу на 15 744тис. грн., що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ 

«Статутний капiтал акцiонерного товариства». 
Висловлення думки щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 

звiтнiсть 
Аудитором була проведена перевiрка проекту рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається емiтентом 



згiдно вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 вiд 03.12.2013р. на предмет виявлення 

наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, 
що розкривається емiтентом, у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 

документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». 
В складi цiєї iнформацiї була проведена перевiрка «Звiту про корпоративне управлiння» на вiдповiднiсть 
вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», а також перевiрка особливої iнформацiї щодо 

розкриття iнформацiї щодо подiй, що визначенi в статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий 
ринок».  

В результатi проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в Компанiї в 2014 роцi 
вiдбувалися подiї, iнформацiя про якi розкрита в складi особливої iнформацiї згiдно з вимогами статтi 41 

Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»  
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво 

викривлена у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Висловлення думки щодо виконання значних правочинiв  
Вiдповiдно до визначень ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» №514-VI вiд 17.09.2008р., значним 
правочином є правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним 
товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше 

вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.  
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству здiйснюваних Компанiєю правочинiв у частинi 

вимог вищезазначеного закону.  
Компанiя у 2014 роцi вiдповiдно до ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мала виконання 
значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi)  
Вартiсть активiв станом на 31.12.2013 року складає 1 680 922тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка 

пiдлягала аудиторським процедурам складає 168 092,2 тис. грн. 
Висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту  
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Система 
внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, 
забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає 

адмiнiстративний та бухгалтерськiй контроль та контроль служби внутрiшнього аудиту i ревiзiйної комiсiї, що 
обирається Загальними зборами акцiонерiв Компанiї.  

Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Компанiї таким чином, щоб 
жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної 

господарської операцiї. 
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Компанiї, достовiрнiсть звiтностi та включає 

попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.  
Статутом Компанiї передбачено наступнi органи управлiння:  

• Загальнi збори акцiонерiв (згiдно п.42 Статуту Компанiї є вищим органом); 
• Наглядова Рада (згiдно п.57 Статуту Компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї i в 
межах компетенцiї, визначеної законом i цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння); 

• Правлiння (згiдно п.73 Статуту здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї та є колегiальним 
виконавчим органом Компанiї); 

• Ревiзiйна комiсiя (згiдно п.81 Статуту здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Компанiї). 
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього 

аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити наступнi висновки: 
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Компанiї вiдповiдає вимогам Закону 

України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; 
2) «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх 
суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», 
затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( 

зi змiнами та доповненнями ). 
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства  
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта 
господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 
«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його 

середовища», аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься 
пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 

«Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».  
Аудитор, згiдно з МСА 240, несе вiдповiдальнiсть за отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансова 
звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. Через властивi 

обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не 



виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спланований i виконується вiдповiдно до МСА.  
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, 
якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки.  
Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його 

власностi та корпоративного управлiння, спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з 
ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.  

Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Компанiї внаслiдок 
шахрайства.  

Аудиторами не виявлено невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про 
безперервнiсть дiяльностi пiдприємства.  

Фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА 
КОМПАНIЯ «НАДРА УКРАЇНИ» стiйкий. 
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