
 Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-

АУДИТ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - 
фізичної особи)

34013943

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

61052, м. Харкiв, вул.
Полтавський шлях, 56, офiс

809.
Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України

№ 3727, 24.02.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторський висновок 
(Звiт незалежного аудитора)

щодо консолiдованої фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства 
"По газопостачанню та газифiкацiї  
"Черкасигаз"
за 2016 рiк та станом на 31 грудня 2016 року

м. Харкiв 
2017 р.
Аудиторський висновок 
(Звiт незалежного аудитора)

щодо консолiдованої фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства  
"По газопостачанню та газифiкацiї
"Черкасигаз"
за 2016 рiк та станом на 31 грудня 2016 року

Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) надається керiвництву 
Публiчного акцiонерного товариства "По газопостачанню та газифiкацiї 



"Черкасигаз" 
для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Вступний параграф

Основнi вiдомостi про емiтента

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "По газопостачанню та 
газифiкацiї "Черкасигаз"
код за ЄДРПОУ 03361402
мiсцезнаходження 18000, м. Черкаси, Соснiвський р-н, вул. Громова, 
будинок 142
дата первинної реєстрацiї 27.12.1991 року
дата та номер останньої реєстрацiйної дiї16.07.2014 року № 10261050057001179

Незалежними Аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю             
"ГЛОССА - АУДИТ" проведено аудиторську перевiрку консолiдованої  
фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "По газопостачанню та
газифiкацiї "Черкасигаз" (далi - Товариство) та його дочiрнього пiдприємства 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Черкасигаз Збут" (далi разом 
iменуються Група) у складi консолiдованого балансу (звiту про фiнансовий стан) 
станом на 31 грудня 2016 року, консолiдованого звiту про фiнансовi результати 
(звiту про сукупний дохiд) за 2016 рiк, вiдповiдних консолiдованих звiтiв про рух
грошових коштiв, власний капiтал за 2016 рiк, а також  стислого викладу 
суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток за 2016 рiк.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне 
представлення фiнансової звiтностi

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання консолiдованої 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи. Надана 
консолiдована фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за забезпечення  такого 
рiвня внутрiшнього контролю, який вiн визначає потрiбним для того, щоб 
забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить 
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть Аудитора за надання Аудиторського висновку (Звiту 
незалежного аудитора) 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо зазначеної консолiдованої 
фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.



Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами 
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг 
(далi - МСА).
МСА вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 
зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою 
одержання достатньої впевненостi в тому, що наведена консолiдована фiнансова 
звiтнiсть позбавлена суттєвих викривлень та невiдповiдностей. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказiв щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр 
процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 
викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання 
Групою консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських 
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективностi внутрiшнього контролю Групи.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, 
прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку 
загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для 
висловлення нашої думки.   

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки

1. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв i зобов'язань станом на кiнець 
дня 31 грудня 2016 року або на iншу дату. Враховуючи те, що ми не спостерiгали 
за iнвентаризацiєю активiв, їх наявнiсть вибiрково була пiдтверджена 
альтернативними методами.

2. Групою у консолiдованому балансi (звiтi про фiнансовий стан) станом на 
01.01.2016 р. не вiдображено зобов'язання за штрафними санкцiями та судовим 
збором у загальному розмiрi 8 441 тис. грн., що стягнутi з ПАТ "По 
газопостачанню та газифiкацiї "Черкасигаз" на користь ПАТ "Нацiональна 
акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" за господарськими операцiями, що 
здiйсненi до 31.12.2015 р., згiдно рiшень суду, що набрали чинностi у першому 
кварталi 2016 р. (остаточнi рiшення).
У вiдповiдностi до положень МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та 
умовнi активи" та МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" ще у консолiдованiй 
фiнансовiй звiтностi Групи за 2015 рiк необхiдно було вiдобразити вiдповiднi 
витрати та зобов'язання за штрафними санкцiями та судовим збором.
В той же час Групою у поточному перiодi - 2016 роцi було вiдображено такi 



витрати та зобов'язання за штрафними санкцiями та судовим збором на суму 8 
441 тис. грн.
Вiдповiдно до п. 42 та п. 43 МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових 
оцiнках та помилки" Групi необхiдно було провести виправлення помилок 
минулих перiодiв шляхом ретроспективного перерахування залишкiв зобов'язань 
та нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) станом на 01.01.2016 р.
В результатi, в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи за 2016 рiк занижено 
зобов'язання та непокритий збиток станом на 01.01.2016 року, а також занижено 
чистий прибуток за 2016 рiк на 8 441 тис. грн.

За нашою оцiнкою, вплив таких питань є суттєвим вiдносно вiдповiдних окремих
статей фiнансової звiтностi, проте, на нашу думку, не є всеохоплюючим для 
фiнансової звiтностi в цiлому.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi 
"Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки", консолiдована фiнансова 
звiтнiсть справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає 
фiнансовий стан Групи станом на 31.12.2016 року, фiнансовi результати його 
дiяльностi та рух грошових коштiв за 2016 рiк вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi.

Пояснювальний параграф
 
1. Не змiнюючи нашої думки, керуючись МСА 700, 706, ми звертаємо увагу на  
примiтку "Суттєвi облiковi судження та оцiнки" пояснювальних примiток до 
консолiдованої фiнансової звiтностi за 2016 рiк, у якiй Групою розкрито 
iнформацiю, що консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк подана без 
перерахунку її показникiв згiдно з МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах 
гiперiнфляцiї", а також об?рунтовано та розкрито власне судження 
управлiнського персоналу щодо незастосування такого перерахунку.
Оскiльки вiдповiдно до п. 3 МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах 
гiперiнфляцiї" необхiднiсть перераховувати фiнансовi звiти згiдно з цим МСБО є 
питанням судження, а управлiнськiй персонал об?рунтував та розкрив у 
пояснювальних примiтках до фiнансової звiтностi за 2016 рiк власне судження 
щодо незастосування такого перерахунку, то нашу думку не модифiковано щодо 
цього питання.

Даний висновок складено у чотирьох примiрниках, що мають рiвну юридичну 
силу.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму



Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ"

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 
одноособово надають аудиторськi послуги № 3727, видане згiдно з Рiшенням 
Аудиторської палати України № 160/3 вiд 02.03.2006 року, (термiн чинностi 
свiдоцтва продовжено до 26.11.2020 року згiдно з Рiшенням Аудиторської палати 
України № 317/4 вiд 26.11.2015 року).

Перевiрку проводив аудитор: Гур?єва Iрина Володимирiвна, сертифiкат аудитора 
серiї А № 006218 вiд 19.01.2007 року (термiн чинностi сертифiката продовжено 
до 19.01.2022 року).
 
Код за ЄДРПОУ:  34013943
Мiсцезнаходження:  61052, м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 56, офiс 809.
Контактнi телефони:  057-760-16-19, 057-760-16-17 
Договiр про надання аудиторських послуг б/н вiд 17.10.2016 року.

Аудитор
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ГЛОССА-АУДИТ"                                                                 Гур'єва Iрина 
Володимирiвна 

Генеральний директор
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ГЛОССА-АУДИТ"                                                                  Каплiн Андрiй 
Павлович
(Сертифiкат аудитора № 007097 вiд
30.05.2013 р., дiючий до 25.06.2018 р.)

м. Харкiв
"14" березня 2017 року


