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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо аудиту фiнансовоi звiтностi
обмеженою вiдповИальнiстю <Торговий дiм "Лубнигаз" за piK, що
закiнчився 31 грулня2020 року.
дdресаm: Управлiнському персоналу, власникам Тов <тщ клубнигаз),
може бути використаний для поданнJI до ДФС,

lумка iз засmере)rcенняJи
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi товариства з обмеженою вiдповiдаЛьнiстЮ
кТорговиЙ дiм "Лубнигаз" (скорочено ТоВ <Т.Щ <Лубнигаз>) (налалi - кТовариство)) в

ycix йо.о вiдмiнках) за 2020 piK, що складаеться З балансУ (звiту про фiнансовий
Ътан) станом на 31 грудня 2020 року; звiту про фiнансовi результати (звiт про
сукупниЙ дохiд); звiтУ по руХ грошIових ltotпTiB; звir,у по власний капi,гал за piK, tцо
закiнчився зазначеноIо датоIо, 1-а примiток до фiгrаrlсовоТ звir,ностi, вкJIк)чаIочи
TeKcToBi примiтки, якi дають стислий виклад знаLIущих облiкових полiтик та iншi
пояснення,

На нашу ДУМку, за винятком впливу питання, про яке йдеться в роздiлi основа dлsL
dум,кu iз засmереасення-м нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додасться, вiдображас
грулня 2020
дЪстовiрНо, в ycix суттсвиХ аспектах, фiнансовИй стан Товариства на З1
зазначеною
року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за pik, що закiнчився
облiку
бухга_llтерського
д-Ьо, вiдпЬвiдно до Нацiональних положень (стандартiв)
(скорочено -п(с)Бо) та вимог Закону Украiни кПро бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд |6.07.1,999 року ЛЬ996-ХlV ЩОДО СКЛаДаННЯ
фirrансовоI звiтностi.
Основа dля dумкu iз засmереэtсеннrlлt
Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi за piK, що закiнчився 3 1 грулня 2019 року,
була модифiкована LIерез те, шIо товариство не сРормуваJIо резерв сумнiвних боргiв
щоло дебiторськоТ заборгованостi за товари, роботи (rrослуги) та iншоТ дебiторськоТ
заборгованостi.
В поточнОму роui управлiнський перСон€lJI, також, не визнав резерв сумнlвних
боргiв. Станом на 31 грудня 2020 року ба-пансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi
за товари, роботи та послуги становилаЗ25 290 тис.грн (2019:265 867 тис.грн) (резерв
cyMHiB боргiв не формувався) та iншоi дебiторськоi заборгованостi 58 109 тис,грн
поточноI
11оtя:оЯ i52 ,r"1рн) (резерв сумнiвних боргiв не формувався). В cTpyKTypi
Iдентифiкацiйний код ЗlЗ91266

ВнесеНовРе€страудИторiвтасуб,ектiваУдИторсЬкоТдiя,]ЬностiNs279В.

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контрою якостi N9 072З, рiшення дПу 8iд 27,10.2017 року
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дебiторськот заборгованостi за товари, роботи, llосJIуги, tr{о враховусться в балансi
cTaI{oM на 31 грудня 2020 року З24 588 ,гис,грн, або 99,8 вiдсо.гкiв
складас
заборгованiстЬ населеннЯ(2019: 264 702 ,"...pn, 99,6%), Аулитори висловJIюIоть
незгоду з полiтиltою Товариства в частинi оцiнки на звiтну
дату (liнаrrcових акr.ивiв, лсl
складу яких входить i дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги), та
розрахунку величини очitсуваних збиткiв. Управлiнським персо}Iалом бiльша частина
дебiторськот заборгованостi
покупцями, значна частина якоi складасться з
заборгованостi населення, оцiнена як поточна i така, що мае низький кредитний
ризик. На нашу думку, в зв'язку з свiтовою пандемiсю KopoHaBipycHoT хвороби
(COVID-19) т,а запроваджених Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни обмежувальних заходiв,
ризик непогашення боргiв за спо)Itитий газ с високим. Ми не мали змоги оцiни.ги
ПОr'еГtЦiЙttИЙ ВПЛИВ МОЖJIИВиХ викривлеttь
у розкриттi iтlформацiТ cl,oooBl]o складу,
cTpoKiB виник}Iен}lя заборгОваностi I{аселеннrI та
формуваl]ня резерву сумнiвrlих борl-iв
i, вiдповiдно lla фiIlансову звiтнiсть товариства в цiлому.
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аудит вiдповiдно до Мiжнародних сталtдартiв аудиту. Har'y

IIровеJIи

ВiДПОВiЛа-itЬГIiСТ'Ь Згiдtlо з цими стан/Iартами викладено
у роздiлi BidnoBidaltbrtictllb
ауdumора за ауdum фittансово| звilпносmi нашого звir,у. Ми е незалежними по
вiлношенню до 'Говариства згiдно з Itодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики лля бухгалтерiв (Кодекс рмсЕЪ) та е.гичлIиN4и
вимогами застосованими в Украiнi для нашого аудиту
фiнансовоТ звiтностi, а також
виконаJIи irrшi обов'язки з етики вiдповiдно ло цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважасмо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми i прийнятними
для
використання ix як осI{ови для нашоi лумки iз застереiltеFlням.
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изначен1
I{аведена cPiHaHcoBa звiт,нiс,гь була lriдго,tовJIеI{а tta ocHoBi припущеFIня,
що'Говариство
зда,гFIе продов)кувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Як зазначено в Примiтцi
<<Прttlttluп безперервноi' disutbHocmi> в якiй
розкриваеться, trlo у товариства cTaIJoM на
3l грулня 2020 року поточtti зобов'язання перевищиJIи його поточнi активи на суму
7088 тис.грн (2019:2596 тис.грн) IJi подiТ, або умови разом iз iнlшими tlи.ганIlrlм1,I,

вказують, що icHye суттева невизначенiсть, що може поставити пiд значний cyMHiB
здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
для
вирiшення цiеi проблеми управлiнським персоналом Товариства
план
розроблений
заходiВ длЯ пiдвищення прибутковостi, зни}кенню та eKoHoMii витрат з MeToIo
отримання прибуткiв, достатнiх для погапIення поточних зобов'язань та покриття
ЗбИТКiВ МИНУЛИХ poKiB без застосування захолiв щодо зменшення стаtутноrо ,roni.1ony.
IJi плаrrи за(liксованi ,га затвердженi в бюджетi Товариства на наступний
- 2021 piK i,
Ila /IyMKy управлiнського персоналУ, е реаJIьними та досяжниМи. Нашу Думку
шодо
цього питання не було модцифiковалrо.
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не змiнlоючи нашу Думку,

звертасмо увагу на Примiтки | <<уwtовu зdiйсненнst
disutbttoctlli в YKpaiHb> та Примiтку б <Поdii' пiслst звimноi>> дати до
фiriансовоi
звiтнос,гi. Щiяrльнiс,гь 'Говарис,гва, як i дiя.ilьнiсть iнших компанiй в YKpaTHi, зазLIае та
продовжуватиме зазнавати у налiб:lи>lсчому майбутньому впливу полiтичнот та
економiчноi l-tевизначеностi, що спостерiгаеться в ykpaiHi та впливу поширення
внесено в реестр .r""'*T'J'Pj-}y:xT ý"jr'r'"'r?Ъ'.'r'-", дiяльностi N9 2798,
Свiдоцтво про вiдповiднjсть системи контрою якостj N9 072З, рiшення дПУ вiд 27.10,2017 року
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,га сBiTi в 2020
пандемiТ KopoLlaBipycнoT iн(lеItцiТ GOVID -19 в YKpaTHi
роцi. Вказане
1Iризводить до виIlикнення невизtIаченостi майбутнiх умов функlдiонування
пiдприсмств в YKpaTHi. Ми [le висловлlосмо подальших застережень до нашоТ думки
щодо 11их аспектiв.
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Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше просРесiйне судженIlя, були
найбiльrп значущими пiл час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточrrий перiод.
I{i гrитання розглядаJIись в KoI{TeKcTi нашого аудиту фiнаrrсовоТ звiтностi в цiлому r'a
tsраховуваJIись при формуваннi думки щодо неi, при цьому ми гIе висловлIосмо
окремоТ lIумки Iцодо I{их питань. ,Г[олатково до гIитаIIь, описаIIих в розлi.lтi кОаtосза
dлst dулцкu iз засlпереэlсеннrLл4D, ми визнаLIили, шIо нижче описанi питання е кJIючовими
питаIlнями аудиту, яrкi слiд вiдобразити в I-IaшoMy звiтi.
Ключове питаIlлlя аудиту

Яttим чилIом наш ауди,г розгJIядав клIочове питання
аудиту

Повl.tоr,а i свосчаснiсть визнАння виручки вiд основноТ дiя;rьностi

Одним iз осIlовних ltапрямкiв дiяльностi
Товариства с постачання газу (liзичним та

В рамках здiйснення даноТ
дiяльностi, Товариство укJIадас договори
поставки газу з контрагентами i щомiсяця
tоридичним особам.

вiдображас фiзичнi обсяги реалiзованого газу
на rtiлсr,авi даних облiку приладiв, пiдписуючи
вiлповiдtti акти зi спо}I(ивачами юридичними
особами, або злiйснlоtочи пеlэiодичний обхiд r,a
кон,гl)()Jlь даtlих об.lliку сrtол<ивачiв фiзи.lt,tих
осiб,
При цьому дати контролlо i звiрки показаIJь
мо)куть вiлрiзtlя,гися, що по,генцiйно Mo)I(e
пl)ивести ло вiдобра)кенllя вiдпуtIlеttих обсягiв
газу не в вiдповiдному llepio2ti,
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iнr_rrого:

ми провели перерахунок сРактичних обсягiв

газу за piк

по

коrкнiй категорiТ

споlttива.riв

юридичних i tРiзичних осiб, застосувавtли до кожноi
категорiТ розм ip вiлпусlсtlого тарисРу;

- ми перевiрили перенос ланих з бiллiнговоТ
програми до бухгалтерського облiку, а тако)к

зiставили ланi Балансу газу за звir,ний та погrереднiй
piK та данi бухгалтерського облiку газу стосовно
продажу газу;
- Mll обI,оворtt.llи ,,t lccpiBtlиttTBoM iсltую,tу

систему вrrутрittlнього облiку ре;LлiзачiТ газу
катсгорiям и споltt ива,l

-

i
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M1,1 вtлбiрt<овсl IIереглянуJ]и

lloKyN,leHT14 1эеалiзаrtii'за ci.teгlb-TpaBer.rb 202
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l року

на

предмет виявлення сум, tllo належать ло операшiй

2020 року.

Iнформачiя щодо продажу газу вiлображена у
Примiтцi 2.13 до фiнансовоТ звiтнос,гi.

Вidповidальнiспlь управлit-tськоzо персоналу

звimнiсmъ.
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Керiвництво несе вiдповiлальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоТ
звiтltостi за 2020 pirc вiлповiдrrо до ГI(С)БО i вимог Закону Украiни uПро бухгалтерський
облiк т,а (liHaHcoBy звiтtлiстт, в YKpaTHi> tцодо скJIаданнr{ фiнансовоi звiтностi та за таку
систему внутрitпнього KoIlTpoJIIo, яку уllрав;tiнський персоI{ал I]изIIачае llо,грiб}IоIо /UIя
того, щоб забезпечи,Iи складання фiнансовоТ звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень
вttаслiлок шахрайства або помиJlки.
11ри склалаrrнi фiнаrтсовоi звiтttостi керiвництво несе вiдtповiдаt-гlltliстl, :]а l]и:]нtlчення
зда,гностi Товариства продIов)кувати свою дiяльнiс,гь rrа безперервrliй ocHoBi, розкриваIочи,
,га використовуIоtIи
де lle застосовано, питання, п{о стосуються безперервrlостi lliяльностi,
IIрипуIIlеrIня про безгIерервнiс,rь дiяльностi як осIлови для бухгалтерського облiку, oKpiпl
випадкiв коли керiвниrlтво або плануе лiквiдувати Товариство LIи припинити дiя.ttьttiсть,
або не мас iнших реальних альтернатив цьому.
Iдентифiкацiйний код ЗlЗ91266
Внесено в Ре€стр аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi N9 279В,
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контрою якостi N9 072З, рiшення АПУ вiд 27,10.2017 року
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Заг'а;lьнi збори несуть вiдповiдальнiс,гь за напIя/l за процесом фiнансового зlзiт,уваtttля
Товарис,гва.
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IIашими цiлями с отримання обгрунтованоi впевненостi, шlо фiнансова звiтгtiсть в
ЦiЛОМУ rre мiстить суlтевого виl(ривлення внаслiдок шахрайс,l,tsа чи помиJiки, I,a tsипуOк
ЗвiтУ аУдитора, що мiстить нашу думку. ОбгрунтоваI]а впевненiсть е високим piBHeM
ВПеВНенОСтi, проте не гарантус, що аудит, проведениЙ вiдповiдно до Мiжнародtlих
стандартiв ауl]иту, завжди виявить суттсве викривлення, коли воно icHye. Викривлення
МожУть бути результатом шахраЙст,ва або помилки; вони вважаються суттсвими, якlIIо
ОКРеМО або в сукупностi, як обГрунтовано очiкуеться, вони можу,l,ь вплинути на

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiсТ фiнансовоТ звiтносr,i.
Виконуtочи аудит, вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо гlрофесiйне судження
та професiЙниЙ скептицизм протягом всього завлання з аудиту. OrcpiM того, ми:
- Iдеlrтифiкусмо та оцiнюсмо ризики сутт€вого викривлення фiнансовоТ звir,ностi
внаслi2lок шахраЙс,гва чи гIомиJIки, розроб"llяемо та виконуемо аули,rорськi
процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримусмо аудиторсьrti доi(€Lзи, що с
достатт,tiми ,га прийнят1lими llJIrI використаltI,Iя iх яtс осtlови для лlашоi думки. Ризиtс
IIе виявлелIIlя су]"гевого викривленнrI внаслiдок rпахрайства с вищим, гtiлс для
виI(ривJIеI]ня внаслiлок помилки) оскiльки шахрайство може l]клюLIати змову,
пiдробку, навмиснi пропуски, HeBipHi ,гвердження або нехтування захо/{ами

-

-

вгrут,рiшнього коI{тролю,

Отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосую,гься ауди],у, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення лумки tцодо ефективностi системи вну,грiпrнього контролю
Товариства
Оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтиlt та обгрунтоваttiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдrlих розкриттiв iнформацiТ, зроблених керiвництвом.
,Щоходимо висновку щодо прийня,гностi виtсорис,гання управлiнським персонаJIом
припущенIIя про безперервнiсть l1iяльгlос,гi як основи д.lIя бухгалтерського облiку
,га lta осгlовi отри]\,Iаних ауди,Iорських
доказiв, доходимо висновку чи с суттсва
rtевизначеlliсть tllодо подiй або умов, якi поставили б гriд зпа.lний cyMHiB
мотс.ltивiс,гь пiдrrрисмства IIродовжуI]ати безперервну дiяльнiсть. flкщо ми
дохолимо висновку tцодо TaKoi суттевоi IIевизначеностi ми lIовиFIнi привернути
увагу I] свосму Звi,гi аули,гора ло вiдrrовiлних розкриттiв iнформацii у rРirrzrнсоrзiй
звi,гнос,гi або, якщо ,гаrсi розкри,гr,я irlформаltii с I]еFIаlJIежним, моли(tiкува,t,и cBottl
думку. FIаrпi висновки груIIтуIо,гься на аулиторських доказах, отримаItих ло дати
нашого Звiту аудитора. 'I'им гlе менш, майбутнi подii або умови можуть llримусити
пiдприемство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
Оцiнюсмо зазначене подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi вiдповiдtло з
розкриттям iнформацii, а такохс те, чи показус фiнансова звiтнiс,гь операцiТ та подii,
пIо лежать в ocHoBi ii складання, ,IaK, шlоб досягги достовiрного вiдобраrкення.
Отримусмо прийлIятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансовоi
iнформацiI господарськоТ дiя;Iьtlостi Товариства для висловлення думки lцодо
фiнансовоi звi,гностi.

Ми повiдомляемо виконавчому керiвrrиц,гву iнформацitо про заllланований обсяг, час
Ilроведення аудиl,у ,r,а су,гr,свi ауди],ороькi 1эе:зульт:агLI, l]иявJIеlli пiд час ауди,гу, l]ltJl}очаюLIи
буль яrсi сут,гевi недо;tittи системи Btly,t,pimllboгo конl,роJIю, виявJIеrli нами пiд час аудиту.
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Аудиторська фiрма КАПIТАJlъ.

ми
щоло

Takork надасмо керiвниtl,гву тверджен}lя, що ми виконаJtи вiдповiднi етичнi вимоги
незалех(ностi, ,rа повiдомлясмо Тх про Bci зв'язки та iнrпi питання, якi могли б

обгрунтовано вважатись такими, що вIIливають на Hauly незалеlttнiсть, а також де це
застосовано, щодо вiдповiдних застережних засобiв.
перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надшено
найвищими повноваженнями, ми визначили Ti, що були найбiльш значущими пiд час
звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е ключовими питаннями
аудитУ фiнансовоi
-Ми
описуемо цi питання в нашому звiтi аудитора, KpiM випадкiв, якщо
аудиту.
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або
обставин ми визначаемо, що питаЕня не слiд висвiтлювати в
коли за вкрай
"иняrкових
нашому ."iri, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано
lIереважати його кориснiсть для iHTepeciB громадсьtсостi.

з

олеся Нiколаенко

Ключовим партнером завлаIJня з аудиту, результатом
якого е цей Звiт tlезалежного аудитора, с
Номер peccTparriT у PeccTpi аулиторiв_ _с_
аудиторськоТ дiяльностi: l 0 l 995
За i вiд iMeHi 1'ОВ " Аудиторськоi
Щиректор

FIомер ресстрацiТ

у

аулиторськоТ дiяльностi:
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PeccTpi
0 l 996
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м.Полтава, З1 травня 2021 рок
OcHoBHi вidол,tосmi про ауdumорсьry rPipMy:
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аулиторська фiрма ккаrriталъ>
Iленr,и{liкаuiйtlий код за СДРПОУ:3 1 З9 1266
IОриличltа,га (lактична алреса:360l4, вул. CoбoprrocTi, б.54, м. Полтава, YKpaiHa
'l'eзlc(lorr:+_38(0532)50958l,+38(0532)6l1-6l2,
E-mail. qцLrjц!ч!ýацЦlrсt
'ГОt] кдФ кКапi.гал,ь> вклIоtlеI.1а ло Ресс.гру аулиторiв ,га суб'ск,гiв аули,горськоI дiялыlостi ло розлiлу 4 кСуб'ск,ги
аулиторськоТ дiяльнос.t.i, якi MatoTb право ilроводити обов'ltзковий аудит t}iHallcclBoT звiгt,tостi гIiдприсмс,гв, tцо
.runounrro суспiльний it.tr.epec> за IIомером 2798. Посилання на ре€с,гр: ]t!Ф.:ilrш,ltдпцсоm.r,цýrЬiсIttl,-ir.uМ<сli-
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