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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Засновникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ПРАЙМ-ГАЗ”
Думка із застереженням
Ми провели аудит першої фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
“ПРАЙМ-ГАЗ”, що складається з Балансу (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 року,
звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів
та звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою та приміток до
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у розділі “Основа для думки із
застереженням” нашого звіту, перша фінансова звітність, що додається, відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року,
та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (“М СФЗ“).

Основа для думки із застереженням
Поточні фінансові інвестиції відображені у першій фінансовій звітності у розмірі 6024
тис.грн. станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2018 року. Ми не змогли отримати достатні
та прийнятні аудиторські докази щодо наявності цих фінансових інвестицій. Це питання
також може мати вплив на показники нерозподіленого прибутку та на порівнянність
показників поточного періоду та відповідних показників за попередні періоди. Записи
Товариства свідчать, що якби управлінський персонал відобразив поточні фінансові
інвестиції відповідно до МСФЗ, то у звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року та
на 31 грудня 2018 року поточні фінансові інвестиції зменшилися б на 6024 тис. грн., а
непокритий збиток збільшився б на 6024 тис. грн. на 31 грудня 2018 року та'н а 31 грудня
2019 року.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі “Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності” нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню
до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні, до нашого аудиту
фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики, відповідно до цих вимог.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Пояснювальний параграф
Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності»,
Товариство обрало 1 січня 2018 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фінансова
звітність Товариства за 2019 рік є першою повною річною фінансовою звітністю, що
складається відповідно до вимог МСФЗ.
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився цією датою,
була попередньою МСФЗ фінансовою звітністю Товариства, в якій було наведено
інформацію про перехід Товариства на МСФЗ.
Представлена фінансова звітність за 2019 є першим повним комплектом фінансової
звітності, що повністю відповідає МСФЗ та містить порівняльну інформацію у всіх звітах
та примітках до фінансової звітності Товариства.

Суттєва невизначеність, що стосується, безперервності
діяльності
Ми звертаємо увагу на те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які
тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з
достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та
операційну діяльність Товариства. Крім того, світова пандемія короновірусної хвороби
(СОУГО-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та
обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні,
зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності Товариства. Це може проявитися
через знецінення необоротних активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни
очікуваних кредитних збитків щодо фінансових активів, знецінення дебіторської
заборгованості. Пандемія СОУГО-19 та запровадження карантинних та обмежувальних
заходів може мати і непрямий вплив на діяльність Товариства через вплив на покупців та
постачальників, що може призвести до зростання витрат чи зниження доходів.
На думку керівництва Товариства, ці події або умови вказують, що існує суттєва
невизначеність, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою
діяльність на безперервній основі.
Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш
значущими під час нашого аудиту першої фінансової звітності за 2019 рік. Ці питання
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались
при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих
питань.
Окрім питань, поданих нами у розділі “Основа для думки із застереженням” ми
визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід
відобразити в нашому звіті.
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого
наділено
найвищими
повноваженнями,
за
фінансову
звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання першої
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібного для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки.
При складанні першої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує
ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування підприємства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що перша фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск
звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить
суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства
або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються
на основі цієї фінансової звітності.
•

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне-судження та
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення першої фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски,
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість
підприємства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
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існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті
аудитора до відповідних розкриттів інформації у першій фінансовій звітності або, якщо
такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити підприємство припинити свою діяльність на
безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під
час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці
питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин
ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів
громадськості.
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