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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
За критеріями, визначеними Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
«ПОКРОВСЬКЕ» (далі – Товариство) відноситься до підприємств, що становлять суспільний
інтерес. Відповідно до ч.3 ст.14 цього Закону Товариство зобов’язано оприлюднити річну
фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським
висновком.
1.2.
Згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
підприємство, що становить суспільний інтерес, має провести конкурс з відбору суб’єктів
аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
1.3
Вимоги до суб’єкта аудиторської діяльності викладені у Порядку проведення конкурсу
з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності, затвердженому рішенням Наглядової ради.
2. ОБСЯГ РОБІТ І ОЧІКУВАНІ ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ АУДИТУ
2.1. В рамках проведення обов’язкового аудиту необхідно виконати наступні аудиторські
послуги в зазначений термін:
1) Аудит повного пакету консолідованої фінансової звітності за 2021 рік, підготовленої згідно
МСФЗ та представленої в гривні, в строк до 31 березня 2022 р.
2) Аудит повного пакету окремої фінансової звітності за 2021 рік, підготовленої згідно МСФЗ
та представленої в гривні, в строк до 31 березня 2022 р.
3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
3.1 Метою проведення обов’язкового аудиту є висловлювання незалежної професійної думки
аудитора про відповідність консолідованої та окремої фінансової звітності та інформації,
зазначеної у звіті про управління Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятій
обліковій політиці і встановленим нормативам.
3.2 Звіт незалежного аудитора складається з метою його надання керівництву, акціонерам
товариства та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3.3 Основними завданнями аудиту є:
- оцінка того, чи фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідає застосованої
концептуальній основі складання фінансової звітності, а саме МСФЗ;
- оцінка прийнятності застосованої облікової політики і обґрунтованості облікових оцінок та
професійних суджень;
- оцінка достовірності та повноти подачі інформації про всі суттєві події та господарські
операції, які мале місце;
- висловлення думки про відсутність або наявність суттєвих викривлень внаслідок помилок
або шахрайства.
4. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
4.1

Структура Групи :

1) ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» - материнська компанія (http://pokrovskoe.com.ua);
2) ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» - дочірнє підприємство
(http://ofsv.com.ua)
3) ТОВ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» - дочірнє підприємство.

4.2 Основні фінансово-економічні показники на 31.12.2020 р. та за 2020 рік.
Показник (тис. грн)
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4.3 Група здійснює свою діяльність у галузі видобування та збагачення коксівного вугілля в
Україні. Група є найбільшим виробником коксівного вугілля в Україні.

