Висновок незалежного аудитора
Власникам ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ»
88015, м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ» (далі «Компанія»), що додається,
яка включає звіт про фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2015 року і звіт про сукупні
доходи, звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився
на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності
(далі – МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум
і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання
Компанією фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає також оцінку відповідності
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та оцінку загального представлення фінансової звітності.
За винятком підстав, зазначених у наступному параграфі, ми вважаємо, що отримали
достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

1. Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 24 «Розкриття інформації про
зв’язані сторони» вимагається розкриття назви фактичної контролюючої сторони.
За відсутності вичерпної інформації Компанія не розкрила назву фактичної
контролюючої сторони в цій фінансовій звітності.

2. Оскільки керівництво Компанії не має вичерпної інформації щодо переліку
підприємств, підконтрольних фактичній контролюючій стороні Компанії, ми не
змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські докази по відношенню до
повноти розкриття інформації про операції та залишки з пов’язаними сторонами у
Примітці 22 до цієї фінансової звітності.
Висловлення умовно-позитивної думки

На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними,
якщо б ми були в змозі підтвердити розкриття інформації про зв’язані сторони,
фінансові звіти справедливо і достовірно відображають, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан ПАТ «Закарпатгаз» станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові
результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
Не роблячи додаткових обмежень, ми звертаємо увагу на те, що:
1). Наявна значна невизначеність, результат якої залежить від майбутніх подій, що не є під
безпосереднім контролем суб’єкта господарювання, але які можуть впливати на її фінансову
звітність. Зазначена невизначеність – це проблема, обумовлена тим, що умови здійснення
підприємницької діяльності в Україні знаходяться під негативним впливом політичної та
фінансової кризи, що значною мірою пов’язано з погіршенням фінансового стану суб’єктів
підприємницької діяльності (в тому числі і емітентів цінних паперів), зменшенням обсягів та
подорожчання кредитування суб’єктів господарювання, зміною обмінного курсу гривні та іншими
об’єктивними причинами;
Інші питання

Аудит фінансової звітності ПАТ «Закарпатгаз» станом на 31 грудня 2014 року
проведено іншим аудитором, в звіті якого висловлено модифіковану «умовнопозитивну» думку про зазначену звітність.
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