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в Тернопiльськiй фiлii Ат кБ <Приватбанк>>, м. КиiЪ

Аудиторський висновок
(3BIT нЕзллЕжного лудиторл)
щодо фiнансовоТ звiтностi Приватного

акцiонерного товариства <тернопiльмiськгаз>
станом на З l .12,2021 р,

Керiвництву та акцiонерам
ПрАТ <Тернопiльмiськгаз>>

роздIл 1. звIТ щодо Аудиту ФIнАнсовоi звlтностI

,Щумка iз засmерееrc ен ням
ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Приватного акцiонерного товариства
<Тернопiльмiськгаз>> (далi - Товариство), що скJIадаеться з Балансу (Звiту про фiнансовийстан) на Зl грудня 202l року, Звiту про фiнансовi результати (Звiiу проЪу*упний дохiд),
Звiту про р}х грошових коштiв (за прямим методом) та Звiту npo 

"пu.п"и 
капiтал за piK, що

закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансовот звiтносri, 
"*a"uтoчи стислий викJIад

значущих облiкових пол iтик.
На нашу ДУМку, за винятком впливу питання описаного в роздiлi коснова для дрлки iз
застереженням)) нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), фiнансовазвiтнiсть, що додаеться, вiдображас достовiрно, в ycix суттсвих аспектах фiнансовий стан
Товариства на Зl грулня 202l року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, щозакiнчивсЯ зазначеноЮ датою вiдповiдно до "ацiо"-""r* Положень (стандартiв)
буltгалтерського облiку (далi - п(с)Бо) та чинного законодавства Украrни.

Основа для думки iз застереженням
перед скпаданням рiчнот фiнансовот звiтностi для забезпечення достовiрностi даних
бухгалтерського облiку Товариством проведено iнвентаризацiю активiв i зобов'язань
вiдповiдно до Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв Украrhи вiд 02.09.20l4p. N879 (iз змiнами i доповненнями).
АудиторИ не спостерiгалИ за iнвентаризацiею активiв та зобов'язань, яка згiдно
вищевказаного Положення повинна проводитися перед скJIаданням рiчноТ фiнансовоТ
звiтностi, оскiльки ми були призначенiаудиторами Товариства пiсля З1 грулня 20)l року. У
зв'язкУ з тим, висновки про достовiрнiсть та повноту показникiв фiнансовоТ звiтностi, ми
базрали на аналiзi представлених Товариством документах по iнвентаризацii активiв, а
також первинноТ докуN4ентацiТ щодо фiнансово-господарськоТ дiяльностi Товариства. За
допомогою альтернативних аудиторських процедур ми не змогли впевнитися в наявностi та
кiлькостi запасiв вiдображених у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 3l грудня 202l
року. З урахуванням такого обмеження, наша Думка щодо фiнансовоТ звiтностi iu ZOZl pi*
модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних звiтного
року i вiдповiдних показникiв.



Y::::Р:::,лl|Тj_:Т:::*"о ло Мiжнародних стандартiв аудиту (далi - мсА). нашуtslлllовlдрльнlсть згlдно з цими стандартами викJIадено в роздiлi <вiдповiдальнiсть uyo"ropu
ii,:'jT]9Y::::::T звiтностi> НашоГо аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора).
у_1., :.т*ежними по вiдношенню до Товариства згiдно з МiжнЬродним кодексом етики

:Р,:Р:Ч:_1-_бУХГаЛТеРiВ 
Ради з Мiжнародних станлартiв етики'для бухгалтерiв (далi_

Y,Т:i|$_11Й 
КО4еКС РМСЕБ) Та еТичними вимогами, застосованими в yKpaiHi до нашого

1|'",У fiHaHcoBoT 
звiтностi, а такоЖ виконilлИ iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих

::Ул"лi,lt УТYЧОДНОГО 
КОДеКСУ РМСЕБ. МИ ВВаЖасМо, що отриманi нами аудиторськi

докuвИ ý лостатнiМи i прийНятнимИ для викоРистаннЯ li як оснОви длЯ ,u1lloi' лумки iз
застерех!енням.

Суттсв{ невизначенiсть, що стосуеться безперервностi дiяльностi

ýЗ:_:lF:ВО ПiДГОТРzШО ЗuВНаЧенУ фiнансову звiтнiсть на пiдставi принципу безперервностi
дIяльностl.

в найблi,тжчому майбугньому Товариство продовж}ъатиме вiдчувати вплив нестабiльнот
ekoHoMtk[,t держави. Наслiдком цього е невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати
на майб{гнi операцii, на можливiсть вiдшкодування BapTocTi активiв Товариством, а також

:i ]:::. ГoToBHIcTb СВОСЧаСНО обслуговувати i погашати своТ борги (зобов,язання) при
HacTaHHl TepMlHlB ix погашення.

Дана , фiнан.овu звiтнiсть пiдготовлена на o"noui' припущення, що Товариство
функuiонратиме в майбугньому. I-{e допущення передбачас реалiзацiю активiв i виконання
IоваристРом узятих на себе зобов'язань, в ходi свосТзвичайноТдiяльностi.

ЗУl "t".ОУ, фiНаНСОВа ЗВiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум
активlв, {ki були б необхiдними, якби Товариство не мало мо*лr"о"ri продовжрати свою
лiяльнiст| в майбугньому або у випадку коли вано було б вимушене реалiзувати свот активи
не в ходl 

РвосI 
звичайноТ госполарськоТдiяльностi.

"I.lт"оЕ'и ,проведено Процедури вивчення та iдентифiкацiт подiй, що вiдбулися у перiод

У'iОi-l".фiНаНСОВОТ ЗВiтностi та датою звiту аудитора. В процесi виконання цих процедур

:ij:Р':+],'iСЛЯ 
31....l2.2021 РО.КУ ДО Дати скJrадання звiту незitлежного аудитора, вiдповiдно доlvlLA )оY (llодIl пlсля звiтного перiоду>>, нами було виявлено подii, якi потребують

розкритт{ у фiнансовiй звiтностi, i на якi аудитор звертас увагу користрачiв даноТ
фiнансовфТ звiтностi.

Ък, чере$ загострення вiйськових дiй, визваних конфлiктом на
вiддiленнfм АвтономноТ республiки Крим, 24 лютого 2О22
вторгненr{я РосiйськоТ ФедерацiТ на територiю УкраiЬи.
ми зверт{е}4о увагу на те, що у фiнансовiй звiтностi, в якiй розкриваеться вплив вiйськовот
агрес.ti.на дiяльнiсть Товариства, а саме подiй та обставини, що можугь стати пiдставою для
cyMHlBiB.1'| здатностi Товариства продовжрати дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi:- вiйРькОва агресiя РосiйськоТ ФедерацiТ проти Украiни;

- paleTHi обстрiли територiТ Украiни, наслiдком яких може стати знищення або
ча9ткове пошкодження майна Товариства (офiсних, виробничих примiщень);- ||прта персон€rлу Товариства внаслiдок наступних етапiв мобiлiзацiт населення до
Збqойних сил УкраrЪи;

- зна[ний ризик використання матерiальних та людських pecypciB Товариства для
заOFзпечення воснних потреб;

- ймQвiрний cplHiB у майбугнiй здатностi Товариства, його клiснтiв та постачzшьникiв
виtонати умови.дiючих та майбугнiх договорiв;

- розрив ланцюгlв постачання, В зв'язку з тим, що пiдприсмства-постачальники
зна[одяться на територiт Украiни в зонi бойових дiй, та втрата частини ринкiв збгу.

Цi подii а$о умови разом iз iншими питаннями, вкzвують, що icHye сугтсва невизначенiсть,
що_може г|оставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть
на ОезпереРвнiй ocHoBi. Нашу Думку щодо цього питання не було модифiковано.

сходi УкраТни та невизнаним
року розпочалося вiйськове



Поясн ювальний параграф

Протяго[и 202l року дiяльнiсть Товариства вiдбувалась в скJIадних фiнансових, економiчних
та полlтrчних умовах у зв'язку зi встановленням карантинного режиму з метою запобiгання
поширеr|ню на_т:риторiТ Украiни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-l9, викликаноТ
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

'" :Y[u:Yo Pu.Y На Те, Що полiтичне протистояння, визване вiйськовим конфлiктом на
схолi У$раihи i невиЗнаниМ вiддiленням АвтономноТ республiки Крим, призвело до вiйни
м.lж Рос|йською Федерацiею i Украiною (початок вiйни 24.02.2022 року). Пiсля закiнчення
вlйни, пfлiпшенНя економiчноТ ситуацiТ в YKpaiHi залежить вiд проведення Урядом Украiни
комплекрних структурних реформ, зокрема, вiд впровадження сукупностi адмiнiстрат"uп"*,
економltlних, фtскальних, правових та iнших заходiв.Тому, сьогоднi, У зв'язку з
невизнаJенiстю перелiку та TepMiHiB впровадження таких заходiв, неможливо достовiрно
оцiнити .ф.ý впливу поточноТ економiчноТ ситуачiТ в YKpaihi на майбутню дiяльнiсть
Товарисfва. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були найбiльш
важливиlии пlд час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. I_{i питання
розглялфись в KoHTeKcTi нашого ауди"гу фiнансовоТ звiтностi в цiлому та враховув.rлись при
формуваFнlдумки щодо Hei, при цьомУ, ми не висловлюсмо окремоТДумки щодо цих питань.
За викл ченням питань, описаних у роздiлах коснова dля dyMku iз засmереuсенням> i

невuзначенiсmь, uуо сmосу€mься безперервнойi оiяльносmi> ми визначили, щокСуm
немас l их кJIючових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд повiдомити в нашому звiтi.

Iншi пи
Протяго

ння
звlтного року ми не надавали Товариству послуг. заборонених чинним

законода Украiни.

Iнша i рмацiя
Iнша iH срмацiя скJIадасться з РiчноТ iнформачiТ eMiTeHTa цiнних паперiв за 202l piK та

ii, яка мiститься у Звiтi керiвництва (звiтi про управлiння) за 202l pik за виняткомl

Звiту п корпоративне управлiння, який € сruIадовою частиною цього звiту, була отримана
до дати аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора). Iнша iнформацiя не €

lю звiтнiстю та нашим звiтом незалежного аудитора щодо Hel.фiнансо
Вiдпов bHicTb за iншу iнформацiю, пiдготовлену стаЪом на та за piK, що закiнчився
31 грудн 202l року, несе управлiнський персонал Товариства.
Наша ка щодо фiнансовот звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми не

сновку з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ iншоТ iнформацir. У зв'язку зробимо
нашим а дитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайоми.гися з iншою
iнформа iдентифiкованою вище, та при цьому розглян}ти, чи icHyc сугI€ва
невiдпов icTb мiж iншою iнформацiсю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриман и пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформачiя мае вигляд Takoi, що мiстить сугт€ве
викрив
доходи

я. Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи стосовно iншоТ iнформацii, ми
висновку, що icHyc сугтеве викривлення цiеТ iншоТ iнформацii, ми зобов'язанi

повiдом про цей факт.Ми не виявили таких фактiв, якi необхiдно було б включити до
нашого з

Наша д ка стосовНо Звiту про корпоративне управлiння наведена окремо у роздiлi кЗвiт
щодо г iншиХ законодавЧих i нормаТивниХ aKTiB> цьогО Звiту незалежного аудитора.



Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено
найвищими повноваженнями, за фiнансовузвiтнiсть
управлiнський персонал несе вiдповiдальнiстi за скJIадання фiнансовот звiтностi, що надасправдивУ та неупереджену iнформацiю вiдповiдно до нацiональних П(С)БО та ЗаконуУкраihи <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд l0.0z l999p. ]ф996-XIV та за такУ систему внlтрiшнього контролю, яку управлiнський персонzlл визначаепотрiбною для того, щоб забезпечити скJIадання фiнансовот звiтностi, що не мiститьсугтевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнанСовоi звiтнОстi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнкуздатностi Товариства
продовж}ъати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано,
питання, що стосуIоться безперервностi дiяльностi та використовуючи припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiноький персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не
мас iнших реальних альтернатив цьому.
Ti' кого надiлено найвищими повноваженнями, нес}ть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтрання Товариства.

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
НашимИ цiлямИ е отримання обгрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiломунемiстить сугтевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск
аудиторського висновку (звiту незuшежного аудитора)' що мiстить нашу Думку.Обгрунтована впевнеНiсть С високиМ piBHeM впеRненосТi, проте не гарантУ€, Що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить сугтсве викривлення, якщо воно ibHyc.
викривлення можугь бути результатом шахрайства 9бо no""n*"; вони вважаються
СУГГСВИМИ, ЯКЩО ОКРеМО абО В СУКУПНОСТi, як обrрунтовано очiкусться, вони мож/гь
впливати на економiчнi рiшення користувачiв, якщо приймаються на ocнoвi цiет фiнансовотзвiтностi.
ВиконltочИ аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми викорИстовусмо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, Йи:- iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики с},тт€вого викривлення фiнансовот звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо та виконусмо аудиторськi процедури увiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi докази, що' с достатнiми та
прийнятними для використання ix як основи для нашоi Думки. Ризик виявлення с}ттсвого
викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдо* nor"n*",
оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внугрiшнього контролю;- отриму€мо розуп,{iння заходiв внугрiшнього контролю, що стосуеться аудиту,
для розробки аудиторських процед}р, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внугрiшнього контролю;, оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персон.rлом;

' ДОХОДИМО ВИСНОВКУ щодо прийнятностi використання 1тlравлiнськимперсоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiкУ та, на ocHoBi отриманиХ аудиторсьКих доказiв, Ррбимо висновок, чи icHyc суттсва
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сушнiв можливiсть
товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодоiснрання такоi суттсвоi невизначеностi, ми повиннi привернуги )tsагу в свосму
аудиторському висновку (звiтi незалежного аудитора) До вiдповiдних розкриттiв iнформацii
У фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е п."-.*пrЙr, ,од"фiкрати
свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора). BTiM майбугнi подiт або
умовИ можугЬ примуситИ Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;- ОЦiНЮСМО ЗаГаЛЬне ПоДання, структуру та змiст фiнансовоТзвiiностi вкJIючно з



за

фi

розкри м iнформацii, а такОж те, чИ показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ
i в основу iT "йчдчй;;'й ffiii; rу#;ffiхъх;ilНJi-ННlцiТ 

та подii' що
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по
Нашi и грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати аудиторськоговиснов (звiту незitлежного аудитора).

[омляемо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про

:*:::::л'-:Т :ry"_:оення 
аудиту та сугтевi аудиторськi результати, вкJ]ючаючи

Ми та ;;;fi';ui,uffi,-""
:T,":::?:y,lJ1}: 

хото_надiлено найвищим.и повноваженнями, твердження, щовиконarл
й iншi
н ,; ; й,;; .;;;;;;;#,"-;;:
розд
нор]

вiДповiднi етичнi Вимоги щодо незалежностi, та повiдом;;;'r; ;r" "illll;"-i;:чъ # y::i 
" 
:-л"лlУ,ri:.iТ"_,"_"_1ТаТись 

-таки ми, що впливають на нашу

2. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТАТИВНИХ AKTIB

: ;ж::::: Ij,l]iilР:,,",:i:::I_1" ло. Вим9г до iнформаIiil що стосуеться аудиту

,*:::.::,н:: "j]j. I.1.: 1_1i, 
п и 

1 
Kj в *u n i,ui у, ; Б;;; ;"" ;Й'# n,i#, ;

й-пtе Hw ання (у р о з ул,t iH н i I_{uB iл ь н оz о ко d е к су Укр ai н u) То в apu с m в а.
Е АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КТЕРНОПIЛЪМIСЬКГ;З)
сновок ауdumора tцоdо повно2о розкрummя юрudччною особою

,:?:#:,л:?y |:::i" капimалу mа БрzанiзовЬru" -о"орнuж puHKiB) iнформацii'про
;;;;;;; ;;-;,;;;;':;

'::r:9::л!:л::у:r, 
всmан?::це.нuх Полоэtсення"ц/t про фор.л,lу mа з,uiсm сmрукmурu

заmверdэюенuл, наксlзом MiHicmepcmBa фiнансiв V*piriu iia tg;;p;;r; ;ь; ;;;есmрованttлl в MiHicmepcпlBi юспluцii' YKpai'Hu 08 червня 202 t року ia м7оS/збig;
r про структуру власникiв Товариства станом на З 1.12,202l р. розкрита в повномуповiдно до вимог Положення про форму та змiст структури власностi,их наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 19 березня 202i' року j\Щ lбЗ,lним в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 08 червня 202l року за Jф768/iбзiо. згино{ного державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та

формуванЬ ьiд29.04.2022р. iнформацiя про цiнцевих бенефiнiцiарних власникiв

про mе, чu с суб'екm zоспоdарювання; конmролером / учаснuколl небанкiвськоi'
Zрупu ; пidпрuеlv сmв ом | tцо сmановumь суспiльнiЙ iнmере с':
нопlльмlськгiв)) не с контролером / уlасником небанкiвськот фiнансовот групи

смством, що становить суспiльний iHTepec.
iя про наявнiсmь у субекmа zоспоdарювання Mamepuлcbktlx / dочiрнuх коллпанiй iз, найлленування, орzанiзацiйно-правовоt форл,li, лtiсцезнахоБ*rr"" (у разi

В Товари Bi вiдсугнi дочiрнi пiдприсмства та материнська компанiя.
5)dулlка

якими здiйснюс Нацiональна комiсiя з цiiнних паперiв та фондового ринку вiд22.07.20 lp, JЪ555, зареестрованих в MiHi
J\ъl l7

1Pt J\yJJJ, зареестрованих в MtHicTepcTBi юстицiТ Укра.rни 07.О9.202lр. за798 (зi змiнами та доповненнями)' ми розкривасмо Наст},пнУ iнфоомаrriю IIIопопривА огоАкцIонЕрн#ЫiЬБilil#тхх:iШД"Jffi #шЁJ^iнuФормачiющодоВсryпн параграф З)
l)повне
привА
2)dyMKa

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА(ТЕРНоП мIськгАЗ> не передбачають виконання розрах}цку пруденцiйних показникiв.

u4оdо правuльносmi розрахунку пруdенцiйнuх показнuкiв, всmановленuх
u]чt акmоМ нкцпР dля вidповidноzо вudu di*bHocmi, за звimнuЙ перiоd

Dmал, перutе пiрiччя, dев'яmь мiсяцiв mа piK) (dля професiйнuх учаснuкiв ранкуopz ан iз о в анuх mо в aptux puHKi в) ;

дiяльностi

iнформачii Щодо eMiTeHTiB цiнних паперiв (KpiM цiнних паперiв ICI)
сновок аудитора щодо:

l розмlру сmаmуmноzо капimалу усmановчuлl dокул,tенmам або



Заявлен
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, CduHozo dерuсавноео реесmру юрudччнttх осiб, фiзччнuх осiб-пidпрuемцiв mа
формувань:
сплачений розмiр статугного капiталу привАтногоАкцо
3i:, l::.*,T_.::j л Я: lТО_ТJ 
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ill1;i9з";v":т:1-;a:19:::йr";;;;;;iЪ;Ь;Ъ##.;""";'ffi -,:lT:един державного ресстрУ юриДиЧних осiб, фiзич""о о.iо-пiд"й;;i;;;;;;;;;
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':,,::,?,,::::::". 
iy*y факmiв mа обсmавuн, якi .uоlсуmь суmm€во Bluluuymu наdiяльн

Фiнансо :,o:U,:.r' ::?б: у,rйбу-:олуу, ,о оцiп*у i-y"r"" i"'ib""i'
дlяльн
У зв'язк
Украlни

стану в
лютого
Указом
воснно]
хвилин
Законом
дii
През
станч в
Подальш
УкраlЪi>

про,

дiял
може
безперер lи ocнoBl.
Вiдсутнi
звичаино

песимl

ризикlв
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висловлен
вимогам
внутрiшнi

Управлi
Звiту про

рiчного Зв;
ToBapHi ри
внlтрiш

хвилин лютого 2022року строком на 30 дiб.
Законом украiни <про затвердження Указу Президента Украlни кпро введення военного

: Чil *одо безперерв HocTi д i"лu"о.i' о;й;;; ;Ъ',5,"#,r";;'J#;:
;" 1тilхххч 1т:: 

lт. 
|:.Ч::"-" i, Федерац iT' npo- Y*p"iH", Указо м Президента

?:,:::::::: РОКУ Ns64/2О22 1 Y_KpaiHi u..д.йо .o.,o",i# .,#ij"Ёr' ffi#Тfi

.ъТ : :. :fl :: :? :"o'21_o 1I 
Nn2 l 02 : I Х . u.". ро,** nb i-* прй. *Jй;ffiъ;

року J,lЪ64l2022 <<Про введення военного'сrчпу 
" 
у;Йr.r;

резидента Украiни вiд 14.0з.2022р. ЛЬlз3/20zZ uipo продовження

березня 2022року строком на З0 дiб.
краthи <про затвердження Указу Президента Украlни кпро продовження строку
:Т,,л.:.тI :_ I:l:ч:лвiд 15,!9п".1" 2О22 року J\Ъ2l16_IХ'.чru.ро*.по ir*u.2,лй;;о;;."*;й;3' ;:#:;

tiHi>,
tми Указами Презилента Украihи кпро продовження строку дii воснного стану вта Законами Украiни <про затвердж.ення Указiв Президента Украiъи <проня строкУ дiТ военного стану в YKpaihi> строк дiТ военного стану в YKpaiЪi

:.,Ё:л,,1?л "_"л1l1i 19?' РОКУ. I-{i подii' зумовили виникнення додаткових ризикiв
;;;, ;;;;;;;;i iJ,,, 

" 
nu

Т_*1 
ПiД ЗНаЧНИЙ cYMHiB ЗДатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на

ь гарантiй фiзичноТ безпеки е серйозною перепоною для ведення бiзнесу уулry]тимi, Також звертаемо вашу увагу на оперiцiйне та економiчне середовище вУкраiЪi

Управлi ий персонал Товариства вважае, що застосованi ним заходи знижують
безперервнiсть дiяльностi Товариства. Але Управлвнський персонzш не мае

в зiвначених подiй на безперервнiсть дiяльностil, оскlльки подальший розвиток,та вплив вiйни неможливо передбачити.

в'язкоМ вiдповiдно до вимоГ ЗаконУ Украihи кПро ринки капiталу та органiзованi
ки> вИ 2з.02.2006 р.. J\b З480-IV с перевiрка iнформацii, зазначеноi у Звiтi про

управлiння вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 ст. l27даногЬ rч*опуru
думкИ щодо iнформацii, зазначеноТ у Звiтi про корпоративне управлiнняyHKTiB 5-9 частини 3 ст. l27 даного закону та }згодження такого звiту iз

и, корпоративними та статлними документами Товариства за звiтний перiод.
кий персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне подання
)рпоративне 1правлiння, який с скJrадовою рiчнот iнформацiт Товарисiва, зокрема,- ---г-,-керiвництва вiдповiдно до Закону Украiни <Про ринки капiталу та органiзЬванi

t>. його вiдповiдальнiсть охоппь., ро.робку, впровадження та використання
контролю для пiдготовки та достовiрного представлення даних звiту, якi не
их викривлень внаслiдок шахрайства або помилки тощо.

вплив
змоги

Вимоги iнформацiт щодо дотримання норм законодавства
uконання Bluvroz часmuнu з сmаmmi l27 Закону YKpaiHu <Про рuнкч капimалу mа
чi moBapHi pllHKu) Bid 23.02.2006р. M3480-IX:

мlстять
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У зв'яз

::i:ff:::r"l*r:rл :::ppiiiB'e управл iння з м етою Б".о"u* ;;;Й;;;
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За резуль
статтi l27
корпорати
невiдповi,
iнформацi

з нашим аудитом фiнансовоI звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з

:::;:Ж::::::,,f"]li.:Т::t":ративне.управлiння, iu=np" цьому розглянуги, чи:Ва невiдповiднiсть мiж даною iформацiею i фiнuнсо"ою'#;r#;;" T,|#;,]lотриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя мас вигляд TaKoi, що мiс.гить
; ;;;.;;;;, ;;;;;;;;>ю у Звiтi про корпоративне управлiння, отри.манот до дати Звiту незалежного

:1Т:'::rТ:{_.Р:1":::воТзвiтностi ми виконали аудиторськi процедури, необхiднi
:i i:, j":i:::,, :"т _',!о :rиач ii та lT р о з кр 

"n " у *;i ;Й;;;Т""";#; Б;; #; :

: :::::,,i":_y#r,T:::: :9::йки 
'виконую;;;й;;i 

J;**; #fi;

нули iнфоРмацiю, що включасться до складу Звiту про корпоративне управлiння
i#:::j,.rj1,,]1ll]l"1.]1,:|И"о.вимог пlтrктiв i-+ .,ч.."пи 3 cTaTTi iZ? Зч*оrуПро ринки капiталу та органiзованi ToBapHi ринки>, а саме:

ння на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керуеться Товариство, або)кс корпоративного управлiння фондовот бiржi, об'еднання юридичних осiб абоКодекс корпоративного ynpaunin"", який Товариство добровiльно вирiшило
}ъати з розкриттям вiдповiднот iнформачiт; та iнформацiю про npu*rr*y
гивного управлiння, застосовувану понад визначенi rчпоrодu"aтвом вимоги;

rня iз сторони Товариства, про вiдхилення вiд положень Кодексу *opnopurr"no.o
ння i причини таких вiдхилень (за наявнiстю); про прийнятi рiшення 'iouup".r.u 

".вувати деякi положенюI Кодексу корпоративного управлiння ,а обгруптування
таких дiй (за наявнiстю);
веденi загальнi зборИ акцiонерiВ та загальнИй опис прийнятих на зборах рiшень;
::,1i1'1О 

СКJIаД НаГЛЯДОВОТ РаДи та колегiального виконавчого органу товариства,
lMiTeTiB (За НаЯВНостi), про проведенi засiдання та загzшьн;r;;;;р;#;;;;
ень.
вили фактiв сугтевоТ невiдповiдностi до зzвначених вимог та викривлень, якi б
було включити до Звiту.

Ми не ви
необхiдн

Ми перев или iнформацiю, що вкJ]юча€ться
за 202l piK, пiдготовлену згИно

ро ринки капiталу та органiзованi

Товар
Украiни <

про корп вне управлiння, а саме:
* 

11|u1."o "стик 
вн}'гр iшн ьо го контролю i'управл iH ня ризи кам и Товариства;

Товар
,;";;"; 

";;;; ;;;;
тва;

. обмеже

до скJrаду Звiту про корпоративне управлiння
вимог пунктiв 5-9 частини 3 cTaTTi l27 Закону
ToBapHi ринки) при зазначенi iнформацiТ у Звiтi

ня прав 1^IacTi та голос}ъання акцiонерiв на загаJIьних зборах Товариства;
призначення та звiльнення посадових осiб Товариства;

ня посадових осiб Товариства.
tтами процед}р, виконаних щодо iнформацii, наведеноТ у пунктах 5-9 частини 3
ЗаконУ УкраiЪи <Про ринки капiталу та органiзоваri ToBapHi ринки> Звiту про
не уlравлiння ТоваРиства за 202l piK мИ не iдентифiкрали фактiв суттсвоТ
ocTi чи викривлень, якi могли б вплинути на цю iнформацiю. Розкрита
узвiтi про корпоративне управлiння вiдповiдае дiйсному стану корпоративного
в Товариствi,управлlнн



lнфор:tацiЯ пр() llidcpttкt; перевiркtt dlilrcttlсolo-atlcпor}a1.:ebKtlt' rh'.t,tыlr,lr:рii ttt;tliottallttottt
п,lоl!арIlсýrcа J{] ре3у"цьlllаlпаilll фhuчrcовоzо ро^:и пidzоtуttлts:lеtti ревiзiiлttоло Kcltlic,tclo
(;:епiзорозт/ , Ha()allltrt rrKoi' neped бачеttО .llcflllttl0l0 чеm{rерmоЮ {:пtctmmi 7J Зrlгоitt, YKllal'tttt
<t_Пр.о uKtliolteptti пttlBttpltc,пlбa)) {0.1я ctKtliottc,Pttltx tповарuсmв)
I)свiзil"tноlо Ko;rticicro провелеIIо,персвiрку't]littаlrсово-госпOдарськоi дiяльltостi 1"oBapltc.гBa за
?02l PiK. За резу.ltь,'u,,,оi,, 

";;.-Ц,,;1;фtiJ*J"",,:,""Й"-о-r;Ь; дiялlьносri то,,ор;;;; ;;^Йii
piK. ревiзi1-1ното Korticicro ToBap,,cruo зроб.,lеlttl u,r.,,ooo,. щодО ло.ruuiрпоr,i *u,,u*
вiдrэбрахiеttих в фiнаllсовiii звi,шlос,ii тt cdlcK"1,1rBllocTi Btly"l.pi,r,,,uoro ,,o,r,pnn*.- 
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роздIл 3.IHmt ýлшмýнти

OcttoBtti Bidoлtocttti tlpo )rltoBu ltlztlBopy па ttpoBedettttя ауluпt1,
Вiдповiдllо ло договору j\9 2]пr/22вiд 25 квiтtlя ?022 року ауди,l,орська перевiрка
ПРОl}0ДНЛаСЬ tlalull У Перiол з 25 квiтня 2022 року по 0l червн я Z,OZZ рOку в бу;хгшrтерii ПрДТ
<Тер ноп iлыriськгазil.
OctioBHi Bill,ttocпli llpo cllfi'€tit|ta uуluпtорськоl'аiжtыlоспti, ll1o провiв оllt!m
А5'lИТ ПРОВедено ТОВ Аулиторськоlо фiрмоlо кГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВIСD, Hol{ep
PeccTParrii В PcccTpi ay.llrTopiB та суб'сктiо оул"тор.ькоi дiялыrостi 0804, за розлiлом III
кСуб'сктlr аудлlторськоi дiяльностi, якi \lruоть право проводIIтII обов'язковиl'i аудIIт
фiнаlrсовоТ звiтttоотi>.

|:ч:,::l' .A|+r]_op:rKoi па,rати YKpaTltlt про rIрOходження перевiрки з контролю якостi
Ns35б/4 вiд 29.03.20l8 року.
Партнером завдання з uул,,rу, результатом якого с аудI{торськиГt висновок (звiт IIезаJIе;кного
аулttтора), с
Щирба Маркiян Теодорович

{кq"ФФlяНесфакi[ Ь ;Рессft i аiдато$iв, та cj}6ielniЁ а}дцторСЬЙТ
рOзшiп|1к тýрЁil 1,0CI9}Т}:

ВiдliМаЗi;rQё<<Адйтрр'ЬрКафiРriiýl_ilГ,A.ЛИ BIGll
директор Щирба Маркiян Теодорович
(номер p{ccTpaTlii в Peec.pi ауяиторiв ia
роздiл 1кАуллlтори> l00977).

4600 l, пt. Терноttiль, ву.r.Замкова,5/З7; Тел
Е-rпаii : ntarkianft?ettlail.ua
0l червня 2а?2р.

цýýлdс
-}'.Ж


