
Промислова Аудиторсьна Спiлна
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат: АТ <Укрспеtцрансгаз) ;

АТ кНацiонаJIьна акцiонерна компанiя кНафтогаз УкраiЪи>;

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

ýмка
Ми провели аудит фiнансовоI звiтностi Акцiонерного Товариства <Укрспецтрансгtrl)) (налалi

- Компанiя) (код за е,ЩПОУ 00157842, мiсцезнаходження: 7750З,Iвано-Франкiвська обл., м.,Щолина,
ВУл.Промислова, 3), що скпадаеться iз Балансу (Звiry про фiнансовий стан) Ha31.12.2019 року, Звiry
ПРО фiнансовi результати (Звiry про сукупний дохй), Звiry про змiни у власному капiталi, Звiry про
РУХ ГРОшОвих коштiв за piK, що закiнчився на зil}начену дату, i примiток до фiнансовоТ звiтностi,
вкJIючаючи стислий огляд с)iтгевих облiковlтх полiтик.

На НаШу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суттевих
аСПектах фiнансовиЙ стан КомпанiТ на З|.|2.2019 року, ii фiнансовi результати та грошовi потоки за
PiK, ЩО Закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно ло Мiжнародних стандартiв аулиry ЩСА). Нашу вiдповiдальнiсть

згiдно з цими стандартами викJIадено в роздiлi кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
ЗВiТНОСТi> нашого звiry. Ми е незilIежними по вiдношенню до КомпанiТ згiдно з етичними вимогами,
ЗаСТОСОвними в YKpaihi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з
еТИКИ вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докtlзи е достатнiми i
прийнятними дJIя використання iх як основи дIя нашоТдумки.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питаннrl - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд

ЧаС нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточниЙ перiол. Щi питання розглядаJIися в KoHTeKcTi
НаШОгО аУдIтry фiнансовоТ звiтностi в цiлому та враховувtulись при формуваннi думки щодо неi, при
цьому ми не висловлюемо окремоТ ryмки щодо цих питань.

Iпша iнформацiя
Управлiнський персонtш несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформачiю. Iнша iнформачiя

СКJIаДаетьСя з iнформацiТ, яка мiстрrгься в Звiтi керiвництва, N|е не е фiнансовою звiтнiстю та нашим
звiтом ауди:гора щодо неi.

Наша думка аудtа-rора щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на iншу iнформачiю та ми
не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншот iнформаuiт.

У Зв:язку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiда.гlьнiстю е ознайомитися з
iншою iнформачiсю та при цьому розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою
iНфОРМачiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця
iНШа iНфОРмацiя виглядае такою, що мiстlтгь сугтеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноТ нами
РОбОТИ ми доходимо висновку, що icHye с)iтг€ве викривленЕя цiеТ iншоТ iнформацii, ми зобов'язанi
пОвiдом1.1ти про цеЙ факг. Ми не виявили таких факгiв, якi потрiбно було б включати до звiту.

У вiдповiдностi до ч.3 cT.40-1 Закону УкраiЪи ьiд23.02.200бр. J\Ъ З480-IV кПро uiHHi папери та
фОндовиЙ риною) нами був перевiрений Звiт про корпоративне управлiння Компанii. На ocHoBi
ВИКОНаНИХ ПРОЦе.ryР Та ОIРиманих доказiв нiщо не привернуло нашоТуваги, щоб змусило нас вважати,
що КомпаНiя не дотриМувЕUIасЯ в ycix суггевих аспектах вимог гryнктiв 5-9 частини 3 статгi 40- l Закону
УКРаihи кПро цiннi папери та фондовий риною>. Також нами була перевiрена достовiрнiсть
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iнформацiТ, яка зазначена у пункТах 1-4, частини 3 статгi 40-1 Закону Украihи <Про uiHHi папери та
фондовий ринок)' стосовно якоi ми не висловлюемо нашу Думку.

вцповiдальнiсть управлiнського персонаJIу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за скпадання i достовiрне подання фiнансовоТ

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систем вrrутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал
визначае потрiбною дIя того, щоб забезпечити скJIадання фiнансовоiзвiтностi, що не мiстить суттевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

ПРИ Складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
застосовне, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про
безперервНiсть дiяльНостi яК основИ для бухга.птерського облiку, KpiM випадкiв, якщоуправлiнський
персонirп або плануе лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мас iнших реальних
aшьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повновalкеннями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiryвання Компанii.

Вцповiдальпiсть аудитора за аJrдпт фiнансовоi звiтностi
НашимИ цiлями е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не

мiститЬ суттевогО викривленНя внаслiдоК шахрайства або помилки, та вигIуск звiry чуд"rорu, що
мiстить нашу думку. Обцрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, npor" не гарантуе, що
аудит, проведениЙ вiдповiднО до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо воно icHye.
ВикривлеНнJI мо)I$лЬ бути результатом шахрайстваабо помилки; вваэкаються сутгевими, якщо окремо
або в сукупностi, як обrрунтовано очiкусться, вони мояýль впливати на економiчнi рiшъння
користувачiв, що приймаються на ocнoBi цiеi фiнансовот звiтностi.

ВиконуючИ аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми викориСтовуемО професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. KpiM того, ми:о iдентифiкуемО та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримусмо аудиторськi докази, що с достатнiми та прийнятними для
використання ix як основи для нашот .ryмки. Ризик невиявлення суттевого викривлення
внаслiдоК шахрайства е вищим, нiлс дlЯ викривлен}uI внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може вкпЮчати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехryвання
заходами внутрiшнього контролю;

. Отриг"ryемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, Що стосуються аудI{ry,
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
ефекгивностi системи внугрiшнього контолю;

' оцiнюемо прийняТнiсть застОсованиХ облiковиХ полiтиК та обrрунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформаuii, зроблених управлiнським персоналом;, доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом приrтущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи дlя бухга-птерського облiку та, на ocHoBi отриманих
аудиторсьКих доказiв, робимО висновок, чи icHye суггева невизначенiсть щодо подiй або умов,якi поставилИ б пЦ значний cyMHiB моlкгlивiсть компанiТ продовжувати безперiрвну
дiяльнiсть. ЯкщО ми доходиМо висновкУ щодо iснування такоi сутгевоТ невизначеноari, ""повиннi привернуги уваry в своему звiтi аулитора до вiдповiдних розкритгiв iнформачiТ у
фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е неналежними,-модифiкувати свою
Думку. Нашi виснОвки rрунтуЮться на аудиторських дока:tах, отриманих до дати нашого звiry
аудитора. BTiM майбугнi подiТ або умови можуть примусити компанiю припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

' оцiнюемо заг€шьНе подання, струкryрУ та змiст фiнансовоТ звiтностi вlglючно з розкритIями
iнформацii, а також те, чи покaшуе фiнансова звiтнiсть операцiт та подii, що покладенi 
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ij' складання, так, щоб досяtти достовiрного вiдображення.
Ми hовiдо}lляемо тим, кого надiлено найвищими повновzDкеннями, iнформачiю про

заплановаНий чаС i обсяГ проведеннЯ аудитУ та cyTTeBi аудиторсьКi результати, вкJIючаючи буль-якi
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cyTTeBi недолiки зalходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудI.Iту.
Ми такоЖ надаемО тим, когО надiленО найвищимИ повнова:кеннями, твердження, що ми

виконЕuIи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаJIежностi, та повiдомляемо iM про uci сrосуrr*и й iншi
питан[ul, якi могли б обгрунтовано ввaDкатись такими, що вIuIивають на нашу незалежнiсть, а також,
де це застосовно, щодо вiдповiдних застере)rffiих заходiв.

З перелiкУ Bcix питаНь, iнформацiя щодо яких надаваJIась тим, кого надiлено найвищими
повновrDкеннями, ми визначили Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi
поточногО перiоди, тобтО Ti, якi е ключовиМи питанняМи аудиту. Ми описуемо цi питання в своему
звiтi аулlrгора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи реryляторним актом заборонено гryблiчнЬ
розкриття такого питання, або якщо за вкрай винlIткових обставин ми визначаемо, що таке питання не
слiд висвiТлюватИ в нашомУ звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення моllýль очiкувано
перевФкити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

OcHoBHi BhoMocTi про Аудитора
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кАудиторська фiрма кПРоМИсловА

АУДИТОРСЬКА СШЛКА).
Iдентифiкацiйний код за е.ЩРПоУ: 33l00з97.
Мiсцезнаходження: 0407З, м. Киiв, проспект Степана Бандери, 23.
.Щата проведення державноi ресстрацiТ: l9.08.2004 року.
Номер запису в единому державному peecTpi юридичних осiб та фiзичнкх осiб - пiдприемцiв:

l 069 l02 0000 000369.
НомеР реестрацiТУ PeecTpi аулиторiВ та суб'екгiВ аудLIторськоТдiяльностi3464,дата реестрацiТ

31.10.2018 року.
СВiДОцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi ЛЬ0702, видане на ocHoBi рiшення

АудиторськоТ Па.пати Украihи вiд29.06,20l7 року л! 34718, чинне до 3l.|22022 року.
OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:о договiр на проведення аудиту - Ns453/l9 вiд 20 грудня 2019 року;о дата початку проведення аудиту -27 сiчня 2020 року;. дата закiнчення проведення аудиту - 14 лютого 2020 року.
Керiвником групи з завданшI з аудиту, результатом якого е цей звiт незЕ}лежного

Голryбець Сергiй Миколайович, який мае:
, сертйфiкат аудитоРа cepiT (А) М оо4647 вiд 18 травня 200l року, номер реестраuiТ в PeecTpi

аулиторiв та суб'екгiв аудиторськоi дiяльностi l 00707;
дишIом четвертого рiвня в областi Мiжнародних стандартiв фiна
м157242-1 вiд l0.02.20lб року, виданий рiшенням МiжнародноТ асоцiаl
диплом Iнсr,иryry сертифiкованих фiнансових менеджерiв ICFM Di MIAS
25,04.20l8 року.

Керiвник групи з завданнJI

аудитора, €

IAB
в;

11004 вiд

Голубець С.М.

Голубечь С.М.

Вiд iMeHi аудиторськоТ фiрми:

.Щирекгор ТОВ кАулиторська фi
кПромислова Аулиторська Спi

Адреса Аудrгора: УкраiЪа, 0407з, м. КиiЪ, проспекг Степана Бандери, бул.2З
тел. (044) 501-03-1З

Сктlадено <14> лютого 2020 року
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