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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо аудиту консолiдованоi фiнансовоi звiтностi

акцiонерного товариства <<Оператор газорозподiльно[ системи <<Лубнигаз>>

за piK, що закiнчився 31 грулня 2020 року.

Аdресаrп: Управлiнському персонtчIу, власникам цiнних паперiв АТ кЛубнигаз>, може бути
використаний для подання до НацiональноI KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку.

Щум ка iз з асmереэtсел-l,лlя.fut

Ми провели аудит консолiдованоТ фiнансовоI звiтностi акцiонергtого товариства
кОператор газорозподiльноТ системи <Лубнигаз> (скорочено АТ <Лубнигаз>) та його дочiрнiх
пiдприемств (надалi - <Група> в ycix ii вiдмiнках) за 2020 piK, Ll{o складаеться з
консолiдованого балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 3 l грулня 2020 року;
консолiдованого звiту про фiнансовi результати (звi,г про сукупний дохiд); консолiдованого
Звiту по рух грошових коштiв; консолiдованого звiту по власrtий капiтал за piK, tцо закiн.lився
зазначеною датоlо, та примiток до консолiдованоТ tPiHaHcoBoT звiтгlостi, вклк)чаючи стислий
виклад знаLlуtllих обл iкових полiтик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться в роздiлi OcrtoBa 0tя dyMKlt iз
засmере)лсеt,lлlяfuI нашого звiту ,консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдобраясае
дОстовiрно, в ycix суттсвих аспектах, консолiдований фiнансовий стан Групи на 3l грулня
2020 року, iT когtсолiдоваrri dliHaHcoBi результати i грошовi потоItи за piK, що закiнчився
зазначеною датою, вiдllовiдно до Мiхснародних стандартiв фiнансовоТ звiтtlостi ( скilро.tено -

МСФЗ) та вимог Закону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтl+iсть в YKpaTHi>
вiд 1 6.07. l999 року Jф996-X 1V щодо складання фiнансовоТ звiтностi,

()снова dля dуппсu iз засmереэtсеt7нrlл|

I-Iаша думка щодо фiнансовоi звiтностi за piK, що закiнчився Зl грудня 2019 року, була
мОдифiкована через те, що Група не формувала резерв кредитних збиткiв щодо дебiторськоТ
заборгованостi.

В поточному роцi управлiнський персон.uI тако)к не визнав резерв кредитних збиткiв в
повнiЙ Mipi. Станом на 3 l грулня 2020 року балансова BapTicTb дебiторськоТ заборговаltостi Групи
СТаноВИЛа ЗЗ4 596 тис.грн (2019:274 l64 тис.грll) (резерв кредитних збиткiв не формувався) та
iншоiдебiторськоТ заборгованосr,i 66 582 тис.грrl (20l9:9B 205 тис.грн) (резерв на знецiнегlня 335,9
ТИС.ГРн). В cTpyKTypi поточноТ дебiторськоТ заборгованостi за товари, роботи, послуги, що
враховуеться в балансi станом на 31 грулня2020 року 326 3l9 тис.грн, або 97,5 вiдсоткiв складас
ЗабОРГОВанiСть населення(20 l9: 26609ЗЗ тис.грн, 97,1Уо), Аудитори висловлюють незгоду з
ОбЛiКОВОЮ полiтикою Групи в частинi оцiнки на звiтну дату фiнансових активiв, ло сшаду якоТ
ВХОДИТЬ iдебiторсьtса заборгованiсть за товари (роботи, послуги) та розрахунку велиtIиIlи
О'tiкУваних збиткiв. Управлitlським персоtrалом бiльша tIас,ги}lа дебiторськоi' заборговаttост,i з
ПОКУПЦЯМИ, ЗнаЧНа Частина якоТ складасться з населенtlя, оцiнена як поточна i така, tIlO ма€]

внесено в реестр 
"u^"'*"Л'JPj-:}Y,:i1 у5;'"'""Ъ1'"'-", дiяльност j N9 279в.

СвiдоцтвО про вiдповiднiсть системи контрою якостi N9 072З, рiшення дПУ вiд 27,10,2О17 року



Аудиторська фiрца КАПIТАЛъ,

tlизьI(ий кре/]и],tlий ризик. На нашtу лумку, в зв'язку з cBiToBoto llандемiсlо KopoHaBipycHoT хвороби
(COVID-l9) та запрова/l)l(еIIих Кабirrетом MiHicтpiB Украiгrи обме>ttува.llьних заходiв, l)изиl(
непогаше}illя борl,iв за сIIо)l(итий газ е висоI(иN,I. Ми lle lчIаJlи змоги оцiнити потеtлцiйний вп;tив
мо)I(ливих викривJIеttь у розrtри,гr,i iнформацiТ стосовно складу, cтpoKiB виI-1ик}lеннrl заборгованосr,i
населення та формуванIJя резерву очiкуваних кредитних збиткiв i, вiдповiдно на фiнаrlсову
звiтгtiсть Групи в цiлому.

Ми провели ауди,г вiдповiдно ло Мiлснаролt{их cTaIIllapTiI] аудиту. Нашу вiдповiдальItiст,ь
зt,iлно з l{ими стан/lар],ами викладено у роздiлi BidпoBidaltbltict,]1b сtуdъtпlорсt зсl a)lOum
KrlHcclltidoBatto| cPitmtlcoBol звimносm.i tlашого звiту, Ми е незале)l(ними по BiдHoLlelltlto до
Групи згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандар,гiв етики
для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами застосованими в YKpaTHi лJIя FIашого
аудиту консолiдованоТ tPiHaHcoBoT звiтностi, а таI(ож викоI-IаJIи iншi обов'язки з етиI(и
вiдповiдцно ло llих l]имог та Колексу РМСЕБ. Ми вва>каемо, Iцо оr,риманi нами ауllи],орсьlti
доl(ази с досr,ат,ttiми i прийняl,tlими /UIя використання Тх як основи для нашоТ дуrurки iз
застерех(еl-iлlям.

II ояс н loB cti tb t t t t й п ар а zlэaQl
Супtпtс:всt lteBL:,Jtl(!|tellicпlt , ttlrl сll1ос)лспlься безперервttосtlti disLLtbtttlcttti.

о Ми зI]еl],гасмо уl]агу }la IIримi,гку l3 коttсолiдоваttоТ cPirlaHcoBoT звiтнос,гi, у яrtiй
заз}Iачас,гьсrl, що: Група отримала збиток l0 503 тио.грн (20l9 чистий прибуr,ок:
l0Втис,грн; 20lB: чистий збиток у cyMi 7В27 тис,грн) та Mа.lto накопиченi збитки 59 719
тис.грн (2019: накопиченi збитки у cyMi 41 41З r,ис,грн) TaKolIt, станом на 3l грудня2020
року поточнi зобов'язання Товарисl,ва перевищуваJIи ii поточнi активи на 66'lB'7 тис.грн.
(20 l 9:52 В 1 7тис.грн.).

о I-рупа функrtiонус в ttест,абiльIIоNIу сере/t"lовиtr{i, tцо rIов'язаllо з l(ризовими явищаN4и l]

YKpaTHi. Стабiлiзаrriя економi.tного середовища зzutе)киl,ь вiд заходiв, що проводяться
Урядом. В той час, не icHye чiткого уявлення того, якi результати будуть отриманi вiд
зазначених заходiв. Тому немо)IIJIиво достовiрно надати оцiнку ефекту впливу
економiчного середовища }Ia лiквiлнiсr,ь iдоходи [-рупи, його стабiльнiсть та cTpyliTypy
операцiй з покупцями та постачальниками.

о IcHyc tlевизllачеtliсr,ь щоло розrчriру майбутнiх т,арифiв на розподiл природного газу, таким
tltI}loM, IIемо)I(Jlиt]о ltередбачи,ги з лос,Iатньою ймовiрrriстю впливу зzlзначеного на
(liнансовий с,ган I-рупи ,га ji дiя;tьнiсть.

[_[i обставини вказують, що icHye суттсва невизначенiсть, що мо)ке поставити пiд значний
cyMHiB здат,нiс,гь Товариства продов)кувати cBolo дiялыliсть на безперервнiй ocHoBi. I{ашу лумку
lцо/lо цього пиl,аllлlя rre було моди(liковансl.

Клпоч rlB i пLltп aHHrI cryOu пlу
Ключовi питаI{ня аудиту - це питання, що на наше професiйне суд}кення, були гlайбiльrrl

знаLIущими пiд час нашого аудиту lсонсолiдованоТ фiнансовоТзвiтl{остi за поточний перiод. lIi
питання розглядались в KoIlTeKcTi нашого ауllи,гу ltонсолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi в

цiлому та враховувались при tPopMyBaHHi думки щодо неТ, гlри цьому ми не висловлюсмо
ottpeMoT думки щодо Llих питань. fl,одатково до питаtlь, описа}lих в роздiлi кОснова dл:t dy,l,tlcbt

iз засmере)!селltlrlfut)), ми визначиJIи, що нихtче описанi питання с ключовими питаннями
аудиту, якi сJIiл вiдобрази,ги в нашому звiтi.

l(lllr1,1rlttc l IИ'l'аI IIlя llули Гу

Резерв покри1,1,я сулових процесiв т,а гlретензiй
.;lvlи зосередили увагу на цlи дlлянцl в якостl

ключового питання аудиту у зв'язку з тим, що
визнання та оцiнка резервiв стосовно судових

i Яким чином наш аудит розглядав ключове питання

: аУДИТУ

Нiшi прочелур" 
"*лючал;, 

."рЬд i"ro.o:
- Аналiз iнtРормашii про суловi позови,

отриманi через процедури оцiнки ризикiв, що

Iдентифiкацiй ни й код з t39 1266
Внесено в Ре€стр аудиторiв та cy6'eKTiB аудиторськоТ дiяльностi N9 2798,

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контрою якостi N9 0723, рiшення АПУ вlд 27.10.2017 року
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Аудиторська фiрма КАПIТАЛъ,

OcHoBHi засоби отриманi згiдно договору експлуатацiТ

Ми зосередили свою увагу на цiй дiлянцi в Нашi процедури вклюLIали, серед iншого:
якостi ключового питання аудиту у зв'язку з - Аналiз договорiв Групи з MiHicTepcTBoM
тим, що Група отримала значну частину еНерГетики та вугiльноТ промисловостi УкраТrtи та

осНоВНИхзасобiвДлязабезпеЧеI.1НярозподiлУвiдповiдноТкореспонДенrtiТсТосоВНоДаНоГо

суджень керiвництва Групи. IcHye невiд'смпиЙ

ризик того, що юридшrнi ризики не було
свосчасно визнано та розгляtIуто пiд час
скJIадання консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi.
Група бере участь у рядi судових процесiв в

якостi вiдповiдача, та якi, у разi реалiзацiТ
потенцiйних ризикiв, можугь мати iстотний
вплив на фiнансовi результати, Рiшення сулiв
за цими позовами неможJIиво достовiрно
визначити на даний момент,

е постачання та розподiл природного газу
фiзичним та юридичним особам. В рамках
здiйснення даноТ дiяльностi Група укладае
договори постачання та розподiлу газу з
контрагентами i щомiсяця вiдображае фiзичнi
обсяги реалiзованого газу на пiдставi даних
облiку приладiв, пiдписуючи вiдповiднi акти зi
споживачами юридичними особами, або
здiйснюючи перiодичний обхiд та контроль
даних облiку споживачiв фiзичних осiб.

проволилась з метою розумiння Групи та t]

середовища;
- Ошiнку наявних у Групi засобiв

монiторингу заходiв контролю, запроваджених з

метою свосчасного виявлення, лостовiрнот оцiнки та
забезпе.Iенrtя повноти та достатностi вi.,rобраlкення в

облiку нараховаIIих pcзepBiB пiл суловi Ilо,]оtsи,

- Обговорення незавершених судових справ з

юридиlIними фахiвчями Групи. В деяких випадках,
ми отримilJIи та проаналiзували закоtrодав,ti та
суловi документи (щодо розгляду аналогi.lttих
справ), з метою оцiнки висновкiв керiвництва у
порiвняннi з Ilаявними прецедентами та з MeTolo
lliлтверллсення сул)кснь i облiкових оцiнок.

- Аналiз судових витрат на вибiрковiй ocHtlBi
за звiтний перiод та аналiз кореспонденцiТ Групи,
отриманоi у зв'язку з судовими та iншимIл
претензiям и

KpiM того, ми оцiнили доста,гнiсть розкрIлтоi'
iHtPopMarriI у консол iдованi й tРi HaHcoBi й звiтностi.
lнформаuiя щодо суттсвих резервiв lIa покриття
судових процесiв та претензiй наведена в Примiтках
4 та 30 консолiдованоТ фiнансовоi звiтностi.
Iнформаrriя до розрахункiв за претензiями наведена

у Примiтчi l0.З до консолiдованоТ (liHaHcoBoT
звiтностi.

можливостi

- ми провели перерахунок факти.tгtих обсягiв
газу за piк по коlкнiй категорii спох<ивачiв
юридичних i фiзичних осiб, застосувавtIIи ло Ko>KHoj'

категорiТ розмiр вiдпускного тарифу;
- M14 перевiрrали переtJос даних з бi.lrлiнr,овоl'

ПроГрами до бухгалr,ерського облirсу, а ,гако)I(

зiставили ланi Балансу газу за звiтний та поперелнir"л
pik та данi бухгалтерського облiку газу стосовно
продажу газу;

- ми обговорили з керiвництвом iснуючу
систему внутрiшнього облiку реалiзацiТ газу за

природного газу, якi на ocHoBi аtлалiзу догоuоlrу |п,п::рУ.з рiзними регуJIюtочими органамtt: аltалi,з

експлуатацiт визнаються у консо;iдоuuпоrу icTopiT i цiлеГr укладання.rlаних /tоговорiв;

звiтi про фiнансовий стан в MoMe}IT orp"ru"ni, _л";,._,:"'jl::::":i ,::-'_":"1':li:._' :'j_:::::'"Y

додатковоГо капiталу, При викоРистаннi цьогО 
' uiobbio*."", основних засобiв .IинIIому

судження, icHyc ризИк завищеНня активiВ Та , законодавству УкраТrrи;

засобiв, отриманих згiдно договору керiвництва Групи стосовно
експлуатацti. l використання даних активiв в найближчому

майбутньому.
Iнформацiя щодо основних засобiв, отриманих

за договором експлуаташii наведена в Примiтчi 7,13
до консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi

Повнота i своечаснiсть визнання виручки вiд основноТ дiяльностi
Олним iз основних напрямкiв дiяльностi Групи Нашi прочелури вклюlIали. серед iншого:

Iдентифiкацiйний код зlЗ91266
Внесено в Реестр аудиторIв та cy6'€KTiB аудиторськоТ дiяльностi N9 279В.

СвiдоцтвО про вiдповiднiсть системи контрою якостj N9 072З, рiшення АПУ вiд 27,10.2017 року

-l
]

l
j

1

l



Аудиторська фiрма кдг]IТАrlъ,

При цьому лаl,и контролю i звiрки показань категорlями
lJспоживачlв; j

Mo}l(yTb вiдрiзttя,гися, що поr,енцiйно може
привести до вiдображення вiдltущених обсягiв
газу не в вiдповiдному перiодi.

- Ml,i вибiрково переглянули первинtti
локумен,гl4 реалiзаLtiТ за сiчень-березень 202 l року' tta предмет виявлення сум, що tIалежать до операuiй
2020 року.

Iнформацiя щодо продажу газу вiдображеtlа у
IIримiтцi l 7 до фiнансовоТзвiтностi

ВiOповidальлtiспlь yпpazJliltcbt{ozo персоrшлу ДТ' кЛубнuzаз> tlla IIаелsLdовоi' paObt :Ja
Krl t t с rl il d rл в а t t у ф i н ct l t с tl csy з cl i пl l t i с mь

КеРiвгlиц'гво Flece вiдповiдцальнiст,ь за скJ]алання i достовiрrlе подаtlня t<онсолiдовансlТ

фiнансовоТ звir,нос,гi за 2020 piK вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону УrсраТни KIlpo
бухга:lтерський облiк та фiнансову звiтлliсть в УкраТгIi> щодо складання фiнансовоТ звiтнос.гi
Та За ТаКу Систему вгlуr,рiшнього конl,ролю, яку управлiнськиЙ персонал визIjачае потрiбною
ЛЛЯ тОго, Lцоб забезпеLlити сItладання консо.lliдованоТ rРiнаr;совоТ звiтrlостi, tцо не мiстиr,ь
су,гl,свих викривлень вгlаслiдок lлахрайст,ва або помилки.

ГIри складаtltli коllсолiдованоТ ctliHaHcoBoT звiтностi ttерiвtlицтво Flece вiдповiлальнiсть за
виЗIIаLlегItlrl здttт,гlостi I-рупи продов)ltувtlт14 cBoto 21iя.llьнiсr,ь FIа безперервнiЙ осгtовi,
розкриваlочи, де lle застосовано, питаI]rlя, що стосуються безперервностi дiяльностi, r,a
використовуючи припуtllен}{я про безперервlliст,ь дiяльностi, як основи д.гlя бухгалтерського
облiку, oltpiM випадкiв коли керiвництво або IIлануе лiквiдувати Групу чи припинити
дiяльгliс,гь, або не мае iнших реальних аль,гернатив цьому.

[-lаглядова рала FIесе вiдllовiдальнiсr,ь за нагляд за процесом фiнансовогсl звiтуваtlня
['руlIи.

Вidповidальнiсt,tlь ауdutпора за aydutll KtlHcolidoBatlcl| фiпаttсовоi'звitllttосltli.
Нашими цiлями е отриманrlя обГрунтованоТ впевFlеностi, що консолiдована фiнансова

звiтнiсть в цi.llому не мiсr,ить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та
вигlуск звi,гу аулитора, що мiстить I,Iatпy думку. ОбrругrтоваI-1а вгIевнеrliст,ь е висоl(им piBl-tcM
впевненостi, прот,е }Ie гарантус, що аудит, rIроведениЙ вiдповiдtlо до Мiiкгlародних стандартiв
аудиту, зав}кди виявиl,ь суттевс викривJlеIlня, коли воно icHye. Викривленl]я Mo)l(yTb бути
результатом шахрайства або помиJlки; вони вва}каються су,ггевими, якщо окремо або в

сукупностi, як обГруIt],оваl{о очiкуст,ься, вони Mo)I(yTb вплиI{ути на eKoHoMi.rtli рiLttенttя
користуваtriв, що приймаtоться }Ia осllоtsi цiеТ сРiнагtсовоТ звiтllост,i.

Виl<огtуtо.tи ауди1-, BilllloBiдtto l1o вимог МСА, ми виl(орис,говусмо про(lесiйгlе судх(сltIIя ],а

професiйний сttеll,гицизм протягом всього завдання з аудиту. OKpiM ],оI,о, ми:
- IдентисРiкуемо та оцiнюемо ризики суттсвого викривJlення ttонсолiдованоТ фiгlансовоТ

звiтностi внаслiдок шахрайства tIи помилки, розроблясмо ,га виконуемо аудиторськi
процедури у вiдповiдь на цi ризиttи, та отримусмо аудиторськi докази, lцо с достатнiми
т,а прийгtятними дj]я tsикористанrlя Тх як oct-toBи для нашtоТ думки. Ризик невиявJlенtIя
су,гl,своI,о виI(ривлегI}tя вttаслiдlоtt tлахрайства с виш{и]чl, tlirtt д.ltя виI(ривлеIlIlя BHac;li2lot<
Ilомилки, оскiльки шахрайс,гво Mo}lte вItлючати змову, пiдробку, навмисt-li проllусl(и,
HeBipHi тверд)tення або нехтування заходами внутрiшнього контролlо.

- Отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлеFIIIя

думки шlодо ефективностi системи вtlутрiшltlього контроJlю Групи
- Оцiнrосмо гlрийttя,гltiсr,ь зilсl,осоваtlих об"rtiкових гlолi,l,ик ,га обгрунr,ованiсть облiкових

оцi1,1ок i вiltповillних розкриттiв iнформацiТ, зроб.lIених керiвництвом.
- [оходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом

припущення про безгlерервлtiс,гь дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та tla

внесено в ре€стр .uo"'*"J,YP.-:}Y,:?1 ý"fr'^'"'r'"Ъ'.'"'-.',дiяльностi N9 279в,
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ocНoBl отриманих аудиторських доказlв, доходимо висновку чи е суттева
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть
пiдприемства продовжувати безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку
щодо такоТ суттевоi невизначеностi ми повиннi привернути увагу в своему Звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi

розкриття iнформацiТ е неналежним, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звiту аулитора. Тим
не менш, майбутнi подiТ або умови можуть примусити пiдприемство припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
Оцiнюемо зазначене подання, структуру та змiст консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi
вiдповiдно з розкриттям iнформацiТ, а також тео чи показус консолiдована фiнансова
звiтнiсть операцiТ та подiТ, що лежать в ocHoBi iT складання, так, щоб досягти
достовiрного вiдображення.
Отримуемо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо консолiдованоТ

фiнансовоТ iнформачiТ господарськоТ дiяльностi Групи для висловлення думки щодо
консолiдованоi фiнансовот звiтностi.

Ми повiдомляемо керiвниtlтву ,га lJаг;tядовiй ралi iнформаuirо про запJIановаIlий обсяг, час
проведення аудиту та cyTTcBi аудиторсьI<i результати, виявленi пiд час аудиту, вI{лlоLIаlоtlи
буль яlti cyTTeBi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надасмо Наглядовiй радi твердiltення, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги
щодо незале}Itностi, та повiдомлясмо Тх про Bci зв'язки та iншi питання, яlti могли б
обГрунтовано вва}I(атись таl(ими, що впливають на нашу незалелtнiсть, а такох( де це
застосоваt{о, IIlодо вiдповiдt l их застере)(н их засоб i в.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась ,гим, I(ого надiлено ttайвиш(ими
повноваженнями, ми визначили Ti, що були найбiльш значущими пiд час аулиту
консолiдованоI фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, яtti е ключовими питtlннями
аудиту. Ми описуемо цi питання в нашому звiтi аудитора, KpiM випадкiв, якщо законодавLIим
чи регуляторним актом заборонено публiчllе розкриття таI(ого питання, або коли за вltрай
виняткових обставин ми визначасмо, шlо гIитання не слiл вir,.lttовати в HaltloMy звi,гi,
оскiльltи негативнi наслiдttи таI(ого висвiтлен1-1я MoiItyTb оч}

для iHTepeciB громадськостi.

Ключовим парт}Iером завдання з аулиту, результатом олеся Нiколаенко
якого с rtсй Звiт IlезалоrI(ного ау
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