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ЗВIТ НЕЗАЛВЖНОГО АУДИТОРА
щодо аудиту oKpeMoi фiнансовоТ звiтностi

Акцiонерного Товариства <Оператор газорозподiл ьноТ систем и <<Лубн игаз>>

за piK, що закiнчився 3l грудня 2020 року.

АdРеСаПl: Управлiнському персон.uIу, власникам цiнних паперiв АТ кЛубнигаз>, MorKe бути
використаний для подання до НаLliональ1-1оi' комiсi'i'з цiнних пагtерiв та фондового ринку.

flу,u lca iз з асmере Jtcel tl lял4

Ми провели аудит окремоТ фiнансовоТ звiтностi Акцiонерного Товариства кОператор
газорозподiльноТ системи кЛубнигаз>> (скорочено АТ кЛубнигаз>), iдентифiкацiйний код за
сдрпоУ 05524113, мiсцезнаходlltення:З7503, Полтавська обл., м,Лубни, вул.Л.Толстого, булиtlок
87 (надалi - Товариство в ycix вiдмiнках) за 2020 piK, tцо складасться з балансу (звiту про
сРiнансовий стан) станом на 3l грулня 2020 року; звiту про фiнансовi результати (звiт rrро
сукупний лохiд) за2020 piK; звiту по рух гроlllових коштiв :за2O2О piK; звiту по власний капiтал за
2020 piK i Примiток до (liHaHcoBoT звiтностi за 2020 piK включаючи стислий виклад значущих
облiкових полiтик.

На нашу думку, за винятком впливУ питання, про яке йдеться в роздiлi ()crtoclcl d1uL d),.vttctt i:з

зсtспlереэlсеLrlrrtл4 наL]]ого звiту, окрема cPiHaHcoBa звiтнiсть, що додасться, вiдобрах(ас достоI]iрнсl. в
ycix суттеВих аспектах, фiнансовий стан Товариства на 3 l грулня 2020 року, його фiнансовi
результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоТ звiтностi ( скорочено -МСФЗ) та вимог Закону Украiни кПро
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд 16,0,7.1999 року j\b996_XlV цtодо
складання rРiнансовоТ звiтностi,

()utoBa dltя dумкu iз засtlлереэrcеlпlrlм
Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi за piK, що закiнчився 3l грудня 20l9 року, бу.lrа

модифiкована через те, Iцо товариство не формувало резерв кредитних збиткiв щодо дебiторськоТ
заборгованостi.

В поточному роцi управлiнський персон.lJI тако>l( не визнаВ резерВ кредитних збиткiв в
повнiЙ Mipi. Станом на З l грулня 2020 року балансова BapTicTb дебiторськоI заборговаtiостi
Товариства становила 7|З7 l^ис.грн. (2019:6 665 тис.грн) (резерв лtа знеr{ittення не формувався) та
iншоТ дебiторськоТ заборгованостi 30 440 тис.грн . (20|9:41 776 тис.грн) (резерв на зtrецiненrrя ЗЗ5,9
тис.грн.) В cTpyKTypi iншоТ дебiторськОi'заборгоВаностi Товариства заборгованiст.ь, що
оtliнюстьсЯ керiвництВом ТовариСтва як cyMHiBHa, становить 1,1 вiдсотка вiл загальноТсуми iH1пoi'
дебiторськот заборгованостi станом на 3l грудня 2020 року. Прийнятнiсть потоqних оцiнок
керiвltицтва Товариства ll{одо знецiнення дебiторсьr<оi заборгованостi при пiдготовцi звiтностi за
piK, щО закiнчивсЯ Зl грулня 2020 року, не с гарантiсю того, що з настанtlям майбутнiх подiй, якi
за сво€ю суттю е невизначеними, данi оцiнки не зазнають змiн.

ми провели аудит вiдповiдно до Мirкнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi Вidповidqльttiспль aydumtlpcl lct аус)uпt ottJleltri'
cflirtmtcoBoi' звitllllосп,ti нашого звiту. Ми е незrше}кними по вiдноttlенню ло Тоrар"aтва згiдно з

внесено в ре€стр 
"r^"'*"ЛУfj-:)У,:?Т Х"fri'"';Ъ11'-", дiяльностi N9 2798.СвiдоцтвО про вiдповiднiсть системи контрою якостl N9 072З, рiUJення дПу вiл 27,1о,2017 року
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Колексом етики про(lесiйних бухга"пт,ерiв Ради з мiжнаролtlих стандартiв етики для бухг,алтерiв
(Кодекс РМСЕБ) та етичtlими вимогами, застосованими в YKpaiHi для нашого аудиту oKpeMoi'

cPir,rarrcoBoT звiтностi, а такоrl( викон€Lли iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Колексу
РМСЕБ. Ми BBalKaeMo, що отриманi нами аудиторськi /lокази с достатнiми i приЙнятними /]ля

використаtlня Тх як осtlови лля нашоТ думки iз застереlкенням.

П osLc н ttl BctL tbt tuй tt а р u t:p а Ql

C),ttlпtcBa tlевuзtlа|!еtriспlь, tl1o спlосусtllьсrl безперервttосmi Di;utbltocпli.
о Ми звертаемо увагу на Примiтку l2 окремоТ фiнансовоТ звiтностi, у якiй зазнаLIасться, що:

'Говариство отримало збиток З 542 тис.грн. (2019 чистий прибуток: 10В т,ис.грн;20lВ:
чистий збиток у cyMi 7821 тис.грн.) та мало накопиченi збитки 51 З07 тис.грн (20l9:
накогtиченi збитки у cyMi 47 '765,гис.грн.)'I'акохt, станом на 3l грулня 2020 року поточнi
зобов'язанtля Т'овариства перевищували ti llоточнi активи на 55 629 тис.грн. (20l9:47 69tl

т,ис. гр н. ).
о 1'овариство функцiонуе в нестабiльному середовищi, що пов'язано з кризовими явищами в

YKpaTHi. Стабiлiзацiя економiчного середовища заJlежить вiд заходiв, що проводяться

Урядом. В той час, не icHyc чiткого уявлення,гого, як резуJIьтати будуть отриманi вiд

зазt]аtlегlих заходiв. 'Гому l]емо)Iulиво дlосr,овiрно t{адати оцiнку ефекту вllлиl]у

екоttомiчноt,о середовища Ha.lliKBiлHicTb iдохо/tи Товариства, його сr'абiльнiСть Та

cтpyкTуpy операцiй з покупцями та постачальниками.
о lcHyc 1.1евизначенiсть щодо розмiру майбутнiх тарифiв на розполiл природного газу, таким

Llином2 немо)I{JIиво передбачити з достатньою ймовiрнiстю вплИВУ ЗаЗНаЧеНоГо На

фiнансовий стан Товариства та jJ дiяльнiсть.

I{i обст,авигlи вI(азуtоl,ь, що icHyc cyT,l,cвa tlевизначенiсr,ь, tцо Mo)I(e поставит,и пiд зt"tачниЙ

cyMHiB здатнiсть'Говариства продов)кувати свою лiяльнiс,гь на безперервнiй ocHoBi, I-IаШУ думку
щодо цього питання не бу"ltо модифiковано.

K,t Kl,t ов i п u пlLll l l ! я ауО u пtу

Клю.tовi Ilитання аудиту - це tlи],ання, tцо на наше професiйне судr(ення, були найбi.гrьLrl

значущими lliд час нашого аудиту окремоТ фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. I{i питаt-tllя

розглядалИсь в KoHTeI<cTi нашого аудитУ ol(peмoT cPiHaHcoBoT звiтностi в цiлому та враховувались

при cPopMyBaHHi .цумки щодо tleT, при цьому ми не висJlовлIоемо окремоl'Думки щодо tlих питань.

fJола,гково до Ilитаllь, оI,Iисаних в роздiлi K()cttrlBa dLut dy,vtKu iз зuс,tttсре.llсеtlllr!.\l ,^ ми визнаLlиJlи, щt)

}lи)I(tiе оltисаtti питання с кJlючовими llиl,ан}tями аулит,у, якi слiД вiлобразит'и в нашомУ звiтi.

I(_Il(lll(lltc llи'lilIllIя il)rlи'lу ; JIким чином наш аудит розглядав клIочове питання
аудиту

OcHoBHi засоби отриманi зiiдно до.о"ору експлуаiацii'

Ми зосередиJIи cBolo увагу lla цiй дiлянцi в Ilашi прtlце/lури вклюtlали, серел iгlшого:

якостi ключового I]итання ауди],у у зв'язку з

тим, що Товариства отримаJ]а значну частину
основних засобiв для забезпеLlення розподiлу
природного газу, якi на ocHoBi аналiзу договору
експлуатацiТ визнаtот,ься у окремому звi,гi про
(liлtансовил"t ста}] t] ]vIoMeHT отримання, з

вiлllовiдним вiдобраrttенням у ск.lrадi iншого
лодаткового капiтzulу. IIри використаннi цього
сулI(ення, icHye ризик завищення активiв та
власного капiта.ltу 'Говариства tIa BapTicTb
основtlих засобiв, отриманих згiдно договору
е rcc п.ltуатацiТ,

- Аrtалiз договорiв Товариства з

MiHicTepcTBoM енергетики та вугiльноТ
промисловостi УкраТни та вiдповiдноТ
кореспоljденцii стосовно даного договору з рiзними
регуJItоIоч1.1ми органами; ана;riз icTopiT i rri.lrей

укJlадання даних llоговор iB;

- ВtIвчення та обговорення з керiвництвом
прак,гики вiдобраrкення подiбних договорiв в

YKpaTHi та вiдповiдностi даного способу
вiдображення основI{их засобiв чинному
законодавству У краТн и;

- Оцiнка обгрунтоваrrостi суд)t(ень
керiвництва'Говариства cтocoBl]o можливосIi
використання даних активiв в гtайблиlt<,tоtчtу

Iдентифiкацiйний код зlз91266
Внесено в Ре€стр аудиторlв та cy6'6KTiB аудиторськоТ дiяльностi N9 279В.

свlдоцтво про вlдповiднlсть системи контрою якостi N9 072З, рiшення АПУ в|д 27,10.2017 РОкУ
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майбутньому.
[нформашiя lцоло основних засобiв, отриманих

за логовором експлуатачiТ наведена в Примiтшi l 5 ло
окремоТ фiнансовоТ звiтностi

IHu.ta iнrРор,мацiя., tцо не с rPiHaHcoBoto звimrtiсtl,по mа звiпlоi4 ауdumора tцоdо Hei.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформаuiю. Iнша iнформашiя
складасться з насryпних звiтiв:

l. Звiту керiвництва (звiту про управлiння), який включас звiт про корпоративне
УПРаВ.lliННя (але не с cPiHaHcoBoto звiтнiстю та нашим звiтом аудитора tl1одо Hel'), який
ми отримали до дати цього звiту аудитора;

2. рiчноТ iнформацii' eMiTeHTa цiнних пагlерiв за 2020 piK, яку ми очiкусмо о,грима,ги пiсля
цiеТ дати.

Наша думка щодо окремоТ фiнансовоI звiтностi не поширю€ться FIа iншу iнформацiю i ми не

робимо висновок з будь-яким piBHеM впевненостi щодо iншоi'iнформаuiТ.
У ЗВ'яЗку з нашим аудитом окремоТ фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстtо с

ознайомитись з iHrloto iнформаrliсю та при цьому розглянути, чи icHyc сутт€ва невiдповiлtliсть Mi>l<

iНШОЮ iнформачiсю i окремою (liHaHcoBolo звiтнiстю або iншими знаннями, отриманими пiд час
аудиту, або чи ця iнша iнформацiя мае вигляд такоi, що мiстить сут-геве викривлення. Якщо на
ocHoBi ПРОВеДенОТ нами роботи, стосовно iншоi iнформацiТ, отриманоi'до дати звiту аулитора, ми
доходимО висновку, щО icHye сутгеве викривлення цiсТ iншоТ iнформаui'i', ми зобов'язанi
повiдомити про цей факт.
МИ ДiЙШЛИ ДО ВИСновку, що iнформаrriя, наведена в звiтi керiвництва (звiту про управ"rriння), не
мiстить таких фактiв, якi б необхiдно було вклIочити до звiту.

Коли мИ ознайомиМося з рiчнОrо iнформацiею eMiTeHTa цiнних гlаперiв за 2020 piK, якщо ми
дiйлемо висновку, що вона мiстить суттсве викривлення, нам потрiбно буле гlовiдомити
iнформашiю про це питання тим, кого надiлено повнова)кеннями.

Вidповidальнiсmь уп.равлiнськоzо персонсьчу ДТ кЛубнuеазll пла Наеляdовоi' padu за
фiнансову звimнiсmь

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання окремоТ (liHaHcoBoT
звiтностi за 2020 piK вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в ykpaTHi>) щодо складання фiнансовот звiтностi та за таку систему
внутрiшнього контролю, якУ управлiнський персонаЛ визначае потрiбною для того, Lцоб
забезпечити складання окремоi'фiнансовот звiтностi, що не мiстить суттсвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.

гIри складаннi окремот фiнансовот звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за виз}lачеtlllя
здатностi Товариства продов)I(увати свою дiяльнiоть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, or<piM випадкi-в коли
керiвництво або планус лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мас iнttlих
реальних альтернатив цьому.

Llаглядова рада несе вiдповiдальнiсть за llагляд за ПРоЦесом сРiнансового звiтування
Товариства.

В idп ов id альн ic пlь ауd u mор а з а ауdu m о кре.u oi' Ql iH al t с oBoi' з в i m н ос m i.
нашими цiлями с отримання обгрунтованот впевненостi, tцо окрема cpillaHcoBa звiтнiсть в

цiломУ не мiститЬ суттевогО викривленНя внаслiдоК шахрайства чи помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, 1-1poTe
не гаранry€, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, завжди виявить
суттсве викривлення, коли воно icHye. Викривлення Mo}ItyTb бути результатом шахрайства або
помилки] вони вважаються суттевими, якlllо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкусться.

внесено в ре€стр.r^"'*"JУfj-:}к:iТ,уfr'^'"'r'"Ъ'.'"'-", дiяльностJ N9 2798.
СвiдоцтвО про вlдповiднiсть системи контрою якостi N9 072З, рiшення дПу вlА 27,10.2017 року
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вони Mo)I(yTb вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються lja ocHoBi цiеl'

фiнансовоТ звiтностi.
Виколlуючи аудит, вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо просРесiйне судх(ення та

професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. OKpiM того, ми:
- Iлен,ги(iiкусмо та оt{iнюемо ризиltи суl-гсвого викривленFIя oкpeMoi' фiнансовоТ звiтtlост,i

BHac.ll illot< ttlaxpaйcтBa чи l1оN,lилl(и, розроб"ltясмо та виконусмо аудиторськi проrtелури у
вiлгtовiль tla Lli ризики, та отримусмо аудиторськi llок€lзи, що с достатнiми та прийнятними

лля tsикористання iх як основи дJIя нашоТ думки. Ризик не виявлення суl-гсвого
викривJlення внас.lliдок Lrlахрайс,гва е вищим) нiлt для викривленrlя внаслiлоlt помилки,
оскillьки lttахрайство Mo)I(e I]кJlюLIати змову, гliдробку, навмиснi пропуски1 rreBipHi

тверll)l(ення або ttехт,ува}]}Iя заходами Bl,ty,t,lliLtlttbo1-o l(онтроJlю.
- Отриtчtусмсl розумitlгtя захолiв вIlутlliшнього KoHTpoJIlo, що стосуIоться аудиту, iUlя

розробки аудиторських процедур, яlti б вiлповiлали обс,гавинам, а не лля висJlовлення

llyM ки щодо ес|lекти BHocTi систем и внутр iш н ього контрол Io Товариства
- Оцitttос:мо гIрийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових

oLii гtок i вiдпов iдн их розкриттiв irtформачiТ, зроблен их керiвництвом.
- llохсl,,tимо висноl]l(у щоло прийнят,tlостi виl(орис,ган}]я угlрав.lliнським гIерсонаJlом

припуlцеt{1-1я llpo безперервнiсr,ь дiяльност,i яtt осtlови дщя бухгалтерського об"гliку r,a на

осгIовi отриманих аудиторських лоItазiв, дохолимо висновку чи с суl-гсва невизначенiсr'ь
rцодо по/дiй або умов, яtti поставиrrи б пiд значний cyMHiB молсливiсть tliлприемства
продов)кувати безперервну дiя;rьнiсть. Якщо ми /lоходимо висновку щодо такоi cyrTeBoi'

гIевизначеностi ми гlовиннi приверrIути увагу в своему Звiтi аулитора до вiдповiдних

розкритт,iв irr(iopMauii' у фiгrансовiй :звi,гност,i або, якltlо TaKi розкриття iнформацii' с

tleHtlJlc)I(HиM, мrолифiкувати свою /t}MKy. I{ашi висновки rрунтуlоться на аулиторських

лоl(азах, отриманих ло дати нашого Звiту аулитора. 'I'им не менш, майбутнi подii' абсl

умови мо)куть примусити гtiдприсмство при1-1инити свою дiяльнiсть на безперервнiй

ocHoBi.
- Оцiнюемо заз]Jачене подання, cTpyкrypy т,а змiст окремоТ фiнансовоi звiтностi вiдповillнсl з

розкриl,тям iнформаrlir', а Tal(o)l( т,е, rlц показус окрема фiнансова звiтнiсть операцiТ,га поliii',
Lцо ле)(а],ь в ocltoBi jT складаtлня) TaI() щоб лосягти дос,rовiрtlого вiдобрzDI(ення.

- Отримуемо прийня,гtli аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо окремоТ (liHaгrcoBoT

iнформачiТ господарськоТ дiяльностi 1'овариства для висловлення думки щодо окремоТ

ф i нагtсовоi' зв iTttocTi.

Ми повiломляемо керiвttицтву т,а Наг;lядовiй ралi iн(lормачiю tlро запJlанованиЙ обсяг, час

проведеt{ня аудиту,га cyTTeBi аудиторськi резуль,гати, виявленi пiд час аудиту, вклlочаючи буль якi

cyTтeBi недо.lliки системи внуr,рiшнього I(онтролю, вияв.ltенi нами пiд час аудитУ.

Ми також налаемо Нагляловiй радi твердження, що ми викоl{аJlи вiдповiДнi етичrri виМоГИ

щодо l-|eзaJlerItHoc,Ti, та повiдомлясмо Тх про Bci зв'язки,га iншi I]итанI{я, якi могли б обГрУнтовано

вва)I(а,гисЬ ],акими' що впливають на нашу незаЛеrltнiсть, а TaKo)I( де це застосовано, щодо
в iдпr_rв iлtl их зtlстере)l(н их засоб i в.

З lrepeitiKy Bcix пит,ань, iнформацiя щоло яких надавалась тим, кого надiлено наЙвищими

повtlова)I(еннями, ми визначили Ti, що були найбiльш значущими пiд час аудиту окРеМОТ

фiнансовоТ звiтгlостi поточного перiоду, тобто Ti, якi с кJtючовими питаннямИ аУДИту. МИ

описусмо цi питання в нашому звi,гi аудит,ора, KpiM випадкiв, якщо законодавчим tIи регуллтоРниN,I
актом заборо}.lе}lо гlуб;li.ltле розкри,п,я такого пи,гання, або коли за вкрай винятковИх обст'авиlt ми

визI{ачасмо, tllo пи,ганtlя tqe слiд висвiтлrовати в 1-Iашому звiтi, оскiльки негативl,ti наслiлки'ГаКоГО

висвiт.ltеttttя мо)I(у,гь очit<увано перева)I(а,ги його корисtliсr,ь для iHTepeciB громадСЬКОСТi.

Звiпl tцоdо в1/,14.о2 ilttuux законоdавчttх i нrlр,маmuаtuх акпliв

flумка щодо iнформацiТ у Звiтi про корпоративне управлiнtlя, розкриття якоТ вимагас,гься пп. 5-

9 частиttи третьоТ cTaTTi 40l Закоrrу УкраТни Kllpo цiннi папери та (lондовий ринок>.

Iдентифiкацiйний код З 1 З91266
внесено в ре€стр аудиторlв та су6,€ктiв аудиторськот дiяльностl N9 2798.

Свiдоцтво про вlдповiднiсть системи контрою якостl N9 072З, рiшення АПУ вiд 27,10,2017 рокУ



Аудиторська фiрма КАПIТАЛъ.

На пiдставi роботи, проведеноi нами пiд час аудиту, ми прийшли до висновку. t]lo iн(lормачiя а

саме опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Товариства; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано е власниками значного пакета акцiй
Товариства; iнформацiя про буль-якi обмеrкення прав участi та голосування акцiонерiв
((учасникiв) на загальних зборах eMiTeHTa; порядок призначення та звiльнення посадових осiб
Товариства; повFIовЕDl(ення посадових осiб Товариства, розкрита у Звiтi про корпоративне

управлiння за piK, що закiн.tився 31 грудня 2020 року, як вимагасться пп.5-9 частини TpeTboi'
ста,п,i 40l Заrсону УкраТни кПро цirrrli папери т,а (lондовий ринсrк> та ltiдпуl,tктами 5-9 llyHK,r,y 4

роздiлу VII додатка 38 <Положення про розкриття iHc[topMauiT емiтентами Ltiнних паltерiв>,
затверд)кеного рiшенням НКI_{ПФР 03.12.20lЗ J\b2826 (iз змiнами)) (дшi Полоrttення 2826), KpiM
iнформацiТ, що зазначена у роздiлi кОснова для думки iз застереrl(енням) нашого звiту та
iнформачii щодо систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства,

KpiM того, ми перевiрили iнформацiю, включену до Звiту про корпоративне управлiння,
розкриття якоТ вимагасться 1-4 частини TpeTboTcTaTTi 40lЗакону УкраТни KtIpo uiHHi папери та

фондовий ринок), а саме:
- Посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керусться Товариство,

об'еднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариство
добровiльно вирiшило застосувати з розкриттям вiдповiдноi' iнформаuii' про практику
корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги;

- Iнформацiя про проведенi загальнi збори aKLtioHepiB (учасникiв),га заt-а.ttьний опис
прийнятих на зборах pittleHb;

- Про персональний склад НаглядовоТ ради та ttо"пегiального виконавчого органу
Товариства, TxHix KoMiTeTiB (за наявностi), iнtРормацiя про проведенi засiдання та загальний опис
прийнятих на них рiшень.

Ключовим партнером завда}lня з аудиту, результатом
якого с цей Звiт незалежного аудитора, е
Номер реестраuiТ у PeecTpi аулиторiв суб'сктiв
аудиторськоТ дiяльностi: l 0 l 995

олеся Нiколаенко

За i вiд iMeHi ТОВ " АулиторськоТ (liрми "КАПIl'АЛ
,Щиректор
Номер ресстрацii у PeecTpi аулиторiв
аудиторськоТ дiяльностi: l 0 l 996

Ярослава 1-1риходько

м,[-Iоrrгава, 29 квiтrlя 202l року,

OcHoBHi BidoMocmi про ауOumорську c|lipMy:
Товариство з обмеженоtо вiдповiлальнiсткl <Аудиторська (lipMa <Капiталъ>
Iленr,и(liкаuiйний код за е!РПОУ:3 l 39 l266
Юридичната (lактична алреса:360 l4, вул, Соборностi, б.54, м. Пол.гава, УкраТна
Теле(lон:+38(0532)50958l, +38(0532)6l1-6l2. E-mail. c_tlpitalpl'.sr?ukr.ngl
ТоВ кАФ кКапiталъ> включена ло Реестру аулиторiв та суб'сктiв аулиторськоi дiяльностi ло розлiлу 4 <Суб'скти
аУДИТОРСЬКОi Дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аулит фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що
становлятЬ суспiльний iHTepec> 3а номером 2798. Посилання на peecTpl httt,ls://ц,rviv.apr,t,conr,r-ra/sub.icktl-atldl,toгslitli_

Iдентифiкацiйний код ЗlЗ91266
Внесено в Ресстр аудиторlв та су6'€ктiв аудиторськоi дiяльностi N9 2798.

СвiдоцтвО про вiдповiднiсть системи контрою якостi N9 О72З, рiшення дПу Biд 27,1о,2017 року
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