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Звіт незалежного аудитора 
 

щодо окремої фінансової звітності 

Публічного акціонерного товариства "По газопостачанню та газифікації 

"Черкасигаз" 
 

за 2019 рік та станом на 31 грудня 2019 року 

 

 

Адресат 

Звіт незалежного аудитора надається керівництву та акціонеру Публічного акціонерного 

товариства "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз", Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку   

 

I. Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 

Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит окремої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "По 

газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" (далі – Товариство) за 2019 рік, що складаєть-

ся з балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, звіту про фінансо-

ві результати (звіту про сукупний дохід) за 2019 рік, звіту про рух грошових коштів за 

2019 рік, звіту про власний капітал за 2019 рік і приміток до фінансової звітності, вклю-

чаючи стислий виклад значущих облікових політик, за 2019 рік. 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із зас-

тереженням", окрема фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх сут-

тєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., його фінансові результа-

ти і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерсь-

кий облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фі-

нансової звітності. 

 

 

Основа для думки із застереженням 

 

1. Ми не отримали інформацію з реєстрів власників іменних цінних паперів Товариства 

станом на 31.12.2019 р.  

Також в порушення вимог п. 13 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони" 

Товариством не розкрита інформація щодо фактичної контролюючої сторони. 

Оскiльки ми не мали вичерпної iнформацiї стосовно фактичної контролюючої сторони, 

інформації з реєстрів власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2019 р., перелiку 

пiдприємств, якi перебувають пiд контролем або спiльним контролем власників та факти-

чної контролюючої сторони Товариства, ми не мали змоги отримати достатні й належні 

аудиторські докази щодо переліку пов'язаних сторін Товариства, повноти розкриття інфо-

рмації, що підлягає розкриттю згідно з вимогами МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про 

пов’язанi сторони", про відносини, операції, залишки заборгованостей з пов'язаними сто-

ронами у Примітці 3.17 до цієї окремої фінансової звітності.  
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Вплив таких питань, за нашою оцінкою, є суттєвим, проте не є всеохоплюючим для фі-

нансової звітності в цілому. 

 

2. Товариством у окремій фінансовій звітності за 2019 рік станом на 31.12.2019 р. у складі 

поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги враховуються заборго-

ваність Товариства за послуги транспортування та балансування обсягів природного газу в 

загальній сумі 732 767 тис. грн.  

В той же час за результатами розгляду справи № 925/358/18 (остаточне судове рішення 

набрало законної сили у жовтні 2019 року) суд дійшов до висновку про відсутність у То-

вариства грошових зобов`язань перед ПАТ "Укртрансгаз" у сумі 179 183 тис. грн. за пос-

луги балансування обсягів природного газу та відмовив у стягненні з Товариства цих сум. 

 

На нашу думку, у відповідності до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", 

МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи",  Концептуальної основи 

фінансової звітності Товариство мало припинити визнання зобов'язання у сумі 179 183 

тис. грн. у окремій фінансовій звітності за 2019 рік та станом на 31.12.2019 р. 

Якби управлінський персонал своєчасно припинив визнання зобов'язання у сумі 

179 183 тис. грн. у окремій фінансовій звітності Групи за 2019 рік та  станом на 

31.12.2019 р., то суму поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 

потрібно було б зменшити на 179 183 тис. грн. Відповідно, інші операційні доходи за 2019 

рік збільшилися б з відповідним податковим впливом, а непокриті збитки станом на 

31.12.2019 р. зменшилися б на 179 183 тис. грн. 

 

Вплив таких питань, за нашою оцінкою, є суттєвим, проте не всеохоплюючим для окремої 

фінансової звітності в цілому. 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповіда-

льність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за ау-

дит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними від Товариства згідно з Кодек-

сом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

(далі – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту 

фінансової звітності, ми також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Пояснювальний параграф в звіті незалежного аудитора 

  

Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примітку 2.4 до цiєї окремої фiнансової 

звiтностi. Дiяльнiсть Товариства, як i діяльність інших компаній в Україні, зазнає та про-

довжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому негативного впливу поширення пан-

демії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні в 2020 році. Вказане призводить до ви-

никнення невизначеності майбутніх умов функціонування підприємств в Україні. Ми не 

вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.  

 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності  

 

Ми звертаємо увагу на Примітку 2.4 до окремої фінансової звітності, яка зазначає, що: 

станом на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. Товариство має непокриті збитки; поточні зо-

бов’язання Товариства станом на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. перевищують його поточні 

активи; більшість показників фінансового стану мають негативне значення; існує нестабі-
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льність середовища, в якому функціонує Товариство, що є наслідком поширення пандемії 

коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні в 2020 році. 

 

Як зазначено в Примітці 2.4 до окремої фінансової звітності, ці події та умови разом з ін-

шими подіями та умовами, викладеними у вищенаведеній Примітці 2.4,  вказують, що іс-

нує суттєва невизначеність, що стосується подій та умов, які окремо або в сукупності мо-

жуть поставити під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати свою діяль-

ність. 

 

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 фінансової звітності за поточний період. Ці питання ро-

зглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 

формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих пи-

тань. 

Окрім питань, поданих нами у розділі "Основа для думки із застереженням" та "Суттєва 

невизначеність, що стосується безперервності діяльності", ми визначили, що описані ниж-

че питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

 

Визнання у окремій фінансовій звітності Товариства газорозподільних систем та їх 

складових, що є об'єктами державної власності 
  

Товариство для забезпечення розподілу природного газу отримало в експлуатацію певні 

об'єкти державного майна, а саме об'єкти газорозподільних систем та їх складових. 

Приймаючи до уваги, що вказані об'єкти є основним майном, яке використовується Това-

риством для здійснення основної господарської діяльності, забезпечує отримання Товари-

ством доходу та генерує його грошові потоки при оцінці ризиків суттєвого викривлення 

фінансової звітності, в тому числі внаслідок шахрайства,  ми приділили більш значну ува-

гу та визначили оцінку та визнання у окремій фінансовій звітності Товариства газорозпо-

дільних систем та їх складових, що є об'єктами державної власності, ключовим питанням 

аудиту.  
  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 770 "Про деякі питання викорис-

тання державного майна для забезпечення розподілу природного газу" від 20.08.2012 р. 

між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Товариством було 

укладено Договір про надання на праві господарського відання державного майна, яке ви-

користовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, об-

ліковуються на балансі господарського товариства по газопостачанню і газифікації і не 

може бути відокремлене від його основного виробництва № 31/34 від 20.03.2013 року. 
  

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21 02.2017 р. № 95 "Про забезпе-

чення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових" (з урахуван-

ням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 188) 

24.05.2017 р. Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Товари-

ством було укладено Додаткову угоду № 1 до вищенаведеного договору щодо його приве-

дення до вимог примірного договору експлуатації газорозподільних систем та їх складо-

вих, затвердженого вищевказаною постановою. 
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Данною додатковою угодою назву, преамбулу та всі розділи вищезазначеного договору 

викладено в новій редакції: Договору експлуатації  газорозподільних систем або їх складо-

вих від 24.05.2017 р. (далі – Договір). 

Згідно положень Договору Товариству надано в експлуатацію складові газорозподільних 

систем та їх складових, що є державним майном, яке використовується для забезпечення 

розподілу природного газу та згідно п. 7 даного Договору обліковується на балансі опера-

тора, тобто ПАТ "Черкасигаз". 

У зв'язку з завершенням інвентаризації державного майна станом на 31.12.2016 р. між Мі-

ністерством енергетики та вугільної промисловості України та Публічним акціонерним 

товариством "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" 31.01.2018 р. було укладено 

"Додаткову угоду № 1 до Договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових 

від 24.05.2017 р. № 240517/31-Чкс-ГРМ, якою було викладено в новій редакції додаток 1 

до Договору "Перелік майна, право експлуатації на яке надається оператору газорозпо-

дільної системи". 
  

На основі аналізу змісту вищенаведених документів управлінський персонал Товариства 

вважає, що ризики та винагороди від користування цими активами переходять до Товари-

ства, тому ці активи визнано у складі основних засобів у окремій фінансовій звітності То-

вариства з відповідним відображенням у складі іншого додаткового капіталу. Управлінсь-

кий персонал Товариства вважає, що буде і надалі використовувати ці активи в осяжному 

майбутньому.  
  

Примітки 2.4 "Суттєві облікові судження та оцінки", 2.7.2 "Основні засоби", 2.7.9 "Влас-

ний капітал", 3.3 "Основні засоби" та 3.10 "Власний капітал" до окремої фінансової звіт-

ності Товариства містять інформацію щодо облікових політик, суттєвих облікових су-

джень та оцінок управлінського персоналу Товариства щодо визнання вартості таких об'є-

кти газорозподільних мереж і споруд на них у складі основних засобів та додаткового ка-

піталу у окремій фінансовій звітності Товариства, а також розкриття інформації щодо 

операцій з ними. 
 

Наші аудиторські процедури, серед іншого, включали оцінку загальної методології, облі-

кових політик, суттєвих облікових суджень та оцінок, які використовував управлінський 

персонал Товариства для визнання у відповідних статтях окремої фінансової звітності То-

вариства таких об'єктів, оцінку та тестування вхідних даних, аналіз вищенаведених дого-

ворів, вибіркову перевірку первинних документів та облікових записів Товариства щодо 

операцій з такими об'єктами, перевірку розкриттів у примітках до окремої фінансової зві-

тності щодо оцінки та відображення у окремій фінансовій звітності таких об'єктів. 

В той же час, прийнятність поточних оцінок та припущень керівництва, що використову-

вались ним при підготовці окремої фінансової звітності Товариства за 2019 рік, не є гара-

нтією того, що з настанням майбутніх подій, яким притаманна певна невизначеність, дані 

оцінки не зазнають суттєвих змін. 

Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань. 
 

 Інша інформація 

 

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в: 

- Річній інформації емітента за 2019 рік (окрім окремої фінансової звітності Товариства та 

цього Звіту незалежного аудитора), що складається та подається відповідно до вимог 

ст. 40  та ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 

лютого 2006 року; 

 -  Звіті про управління за 2019 рік, що складається та подається відповідно до вимог ст. 11 
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Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV 

від 16 липня 1999 року. 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Надання нам іншої 

інформації за 2019 рік очікується після дати цього Звіту незалежного аудитора (окрім Зві-

ту про управління та Звіту про корпоративне управління). Наша думка щодо окремої фі-

нансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-

яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації (окрім окремої інформації, що міс-

титься у Звіті про корпоративне управління). 

 

У зв’язку з нашим аудитом окремої фінансової звітності нашою відповідальністю є озна-

йомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, після її надання та при цьому розгля-

нути, чи існує суттєва невідповідальність між іншою інформацією та окремою фінансовою 

звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація 

виглядає такою, що містить суттєве викривлення.  

Ми ознайомилися з Звітом про управління Товариства, що складається відповідно до ви-

мог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-

XIV від 16 липня 1999 року.  

З урахуванням питань, описаних нами у розділі «Основа для думки із застереженням», Звіт 

про управління Товариства за 2019 рік узгоджений з окремою фінансовою звітністю Това-

риства за 2019 рік. Нашу увагу не привернули будь-які факти та обставини, які б свідчили 

про наявність суттєвих викривлень у Звіті про управління. 

Ми ознайомилися зі Звітом про корпоративне управління за 2019 рік, що складається від-

повідно до вимог ст 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».  

Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свідчив про наявність суттєвої невідпо-

відності між цією інформацією, та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отрима-

ними під час аудиту, або що ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве ви-

кривлення.  

 

Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової Ради Товариства, за фі-

нансову звітність  

 

Для складання фінансової звітності управлінський персонал застосовує МСФЗ. Управлін-

ський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звіт-

ності Товариства відповідно до МСФЗ і вимог Закону України "Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16 липня 1999 року та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцін-

ку здатності суб’єкта господарювання продовжити свою безперервну діяльність, а також 

доречність використання управлінським персоналом припущення про безперервність дія-

льності як основи для бухгалтерського обліку та відповідність розкриття питань, що сто-

суються безперервності діяльності, крім випадків, якщо управлінський персонал або пла-

нує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтерна-

тив цьому. 

Наглядова Рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Това-

риства. 
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Відповідальність аудитора за аудит окремої фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що окрема фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складан-

ня звіту аудитора, що містить нашу думку. Хоча обґрунтована впевненість означає висо-

кий рівень впевненості, проте це не є гарантією, 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 су-

купності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення кори-

стувачів, що приймаються на основі цієї окремої 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 окремої фінансової  звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у ві-

дповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнят-

ними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого ви-

кривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскі-

льки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твер-

дження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розро-

бки 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 при-

пущення 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 Товарситва продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої неви-

значеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкрит-

тів інформації у окремій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є нена-

лежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських дока-

зах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.  

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст окремої фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує окрема фінансова звітність операції та по-

дії, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення; 

• отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інфор-

мації суб'єктів господарювання та господарської діяльності Товариства для висловлення 

думки щодо окремої фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, на-

гляд та виконання аудиту Товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення нами 

аудиторської думки.  

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про за-

планований 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 стосун-

ки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
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незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначаємо ті, що мали найбільше значення під час аудиту окремої 

фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми 

описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуля-

торним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай винятко-

вих обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскі-

льки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність 

для інтересів громадськості. 

 

II. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 

 
Вимоги статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р.   

 

1. Окремі питання, на які аудитор вважає за доцільне звернути увагу, але які не впли-

нули на висловлену думку аудитора 

 

В ході проведеного аудиту не встановлено інших окремих питань, на які аудитор вважає 

за доцільне звернути увагу, але які не вплинули на висловлену думку аудитора, окрім тієї 

інформації, що вже була наведена у інших розділах цього Звіту незалежного аудитора.

   

2. Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на прове-

дення обов’язкового аудиту; дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та 

загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням про-

довження повноважень, які мали місце, та повторних призначень 

 

Дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності для аудиту фінансової звітності за 

2019 рік –  03 лютого 2020 р.  

Призначено Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства № 2 

від 03.02.2020 р.). 

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв – дев'ять років. 

 

3. Інформація щодо аудиторських оцінок  

 

Інформацію щодо аудиторських оцінок наведено у підрозділі "Ключові питання аудиту" 

розділу I "Звіт щодо аудиту фінансової звітності" цього звіту.  

 

4. Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, 

пов’язаних із шахрайством 

 

Наш підхід в частині виявлення порушень, зокрема, пов’язаних із шахрайством, серед ін-

шого, полягав у наступному: ми отримали розуміння законодавчих та нормативних актів, 

що розповсюджують свою дію на Товариство, ми отримали розуміння системи внутріш-

нього контролю Товариства, механізмів забезпечення дотримання Товариством вимог но-

рмативно-правових актів, ми направили запити управлінському персоналу та юристам То-

вариства, ми провели тестування первинної та внутрішньої документації Товариства та 

виконали аналітичні процедури для виявлення будь-яких незвичайних взаємозв’язків. 
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За результатами аудиту нами не встановлено фактів та обставин, які б свідчили про наяв-

ність порушень та суттєвого ризику викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайс-

тва. 

 

5. Підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для 

аудиторського комітету 

 

Ми підтверджуємо, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для аудитор-

ського комітету, функції якого покладено на Ревізійну комісію Товариства. 

 

6. Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалеж-

ність ключового партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від юридич-

ної особи при проведенні аудиту 

 

Ми підтверджуємо, що не надавали Товариству послуг, заборонених законодавством Ук-

раїни. 

 

Ми підтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" є незалеж-

ними від Товариства при проведенні аудиту. 

 

7. Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності 

юридичній особі або контрольованим нею суб’єктам господарювання послуги, крім по-

слуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у фінансовій 

звітності. 

 

Ми не надавали таких інших послуг. 

 

8. Інформація щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

 

Ми виконували аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про ау-

дит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р., інших 

законодавчих та нормативних актів. 

Ми не наводимо повторно інформацію щодо обсягу аудиту, оскільки вона наведена у ін-

ших підрозділах цього звіту. 

З урахуванням питань, про які йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", 

ми отримали обґрунтовану впевненість у тому, що окрема фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Проте обґрунтована 

впевненість не є абсолютним рівнем впевненості, оскільки існують властиві обмеження 

аудиту, які призводять до того, що більшість аудиторських доказів, на основі яких аудитор 

формує висновки та на яких ґрунтується аудиторська думка, є швидше переконливими, 

ніж остаточними. Невід’ємні обмеження аудиту є наслідком: характеру фінансової звітно-

сті; характеру аудиторських процедур; потреби, щоб аудит проводився у межах розумного 

періоду часу та обґрунтованої вартості. 

 

Вимоги статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лю-

того 2006 року № 3480-IV 

 

Відповідно до ст 401  Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нашим 

обов’язком є висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 – 9 частини 3 

ст 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», що міститься у Звіті про 

корпоративне управління Товариства за 2019 рік, та перевірити інформацію, зазначену у 
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пунктах 1 – 4 частини 3 ст 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», що 

міститься у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2019 рік. 

 

Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1 – 4 частини 3 ст 401 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий ринок», що міститься у Звіті про корпоративне управління 

Товариства за 2019 рік.  

Посилання на власний або будь-який інший прийнятий Товариством кодекс корпоратив-

ного управління або інформацію про практику корпоративного управління, а також пояс-

нення щодо відхилень або незастосування окремих положень власного або прийнятого 

кодексу корпоративного управління у Звіті про корпоративне управління Товариства за 

2019 рік відсутні, оскільки Товариство не приймало кодексу корпоративного управління 

та не застосовувало інший кодекс корпоративного управління або практику корпоратив-

ного управління, а відповідні положення корпоративного управління визначені Товари-

ством у Статуті. 

Ми також перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів Товариства та 

загальний опис прийнятих на зборах рішень; інформацію про персональний склад нагля-

дової ради та колегіального виконавчого органу (правління) Товариства, їхніх комітетів 

(відсутні), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рі-

шень, що містить Звіт про корпоративне управління Товариства за 2019 рік.  

Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свідчив про наявність суттєвої невідпо-

відності між цією інформацією, та інформацією, що міститься у внутрішніх документах 

Товариства, або нашими знаннями, отриманими під час аудиту.  

 

Ми провели необхідні аудиторські процедури стосовно інформації, що містить Звіт про 

корпоративне управління Товариства за 2019 рік, щодо основних характеристик систем 

внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або 

опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформацію про будь-які 

обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах; про порядок приз-

начення та звільнення посадових осіб Товариства; про повноваження посадових осіб То-

вариства. 

На нашу думку, інформація щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю 

і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власни-

ками значного пакета акцій Товариства; про будь-які обмеження прав участі та голосуван-

ня акціонерів на загальних зборах; про порядок призначення та звільнення посадових осіб 

Товариства; про повноваження посадових осіб Товариства, яка міститься у Звіті про кор-

поративне управління за 2019 рік, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог 

пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 

№ 3480-IV від 23.02.2006 р. та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Поло-

ження про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням 

НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОССА-АУДИТ" 

 

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" внесене до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" та до Розділу "Суб'єкти ауди-

торської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторсь-

кої діяльності (номер реєстрації у Реєстрі 3727). 



























 

23 

 

Стислий виклад суттєвих облікових політик  

та інші пояснювальні примітки до окремої фінансової звітності  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" 

за 2019 рік 

 

 

1. Загальна інформація 
 

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" (далі – 

Товариство) створено відповідно до наказу Державного комітету України по нафті і 

газу від 11 березня 1994 року № 102 шляхом перетворення Державного підприємства 

по газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" у Відкрите акціонерне товариство 

відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 "Про 

корпоратизацію підприємств" для провадження діяльності з постачання природного 

газу за регульованим та нерегульованим тарифом, транспортування природного газу 

розподільними трубопроводами, торгівельної діяльності по придбанню скрапленого 

газу та організації його оптової та роздрібної торгівлі для забезпечення потреб 

споживачів області в цьому паливі з наступним контролем за його обліком, а також 

здійснення монтажу, ремонту, випробування та технічного обслуговування систем 

газозабезпечення скрапленим газом, забезпечення безаварійної експлуатації систем 

газопостачання природним та скрапленим газом і споруд на них, які знаходяться на 

балансі Товариства і договірне обслуговування цих об'єктів інших організацій та 

фізичних осіб тощо. 

В зв’язку з приведенням діяльності з 17.09.2013 року у відповідність із Законом 

України "Про акціонерні товариства" змінено найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

"ЧЕРКАСИГАЗ". 

 

Юридична адреса Товариства – 18000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Максима 

Залізняка, буд. 142. 

 

Предметом діяльності Товариства є: 

- розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; 

- торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;  

- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;  

- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 

- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;  

- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 

 

Товариство виступає в якості материнського підприємства і надає консолідовану 

фінансову звітність, яка включає його фінансову звітність та фінансову звітність 

дочірнього підприємства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ" (далі разом – Група). 

 

На виконання вимог Закону України "Про засади функцiонування ринку природного 

газу" та у відповідності до вимог Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за 

регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії регулювання 
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електроенергетики України від 13.01.2010 № 10, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 

України 15.01.2010 р. за № 27/17322, згідно рішення засідання Наглядової ради  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (Протокол № 10-12/2014 від 10.12.2014 р.) було 

створено (засновано) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ" (код ЄДРПОУ 39672471). Для забезпечення діяльності 

ТОВ "Черкасигаз Збут" засновник (ПАТ "Черкасигаз") створив Статутний (складений) 

капітал у розмірі 500 тис. грн. Статутний капітал підприємства був повністю сплачений 

грошовими коштами. 

 

Місце розташування: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Максима Залізняка, 

будинок 142.  

 

Діє на підставі статуту, затвердженого Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

"ЧЕРКАСИГАЗ".  

Основні види діяльності ТОВ "Черкасигаз Збут": 

- торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;  

- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; - 

інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;  

- ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;  

- розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи. 

 

Окрема фінансова звітність Товариства підготовлена за рік, що закінчився 

31.12.2019 р., та затверджена керівництвом до випуску. 

 

На право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" отримано безстрокову ліцензію на підставі Постанови  

НКРЕКП № 840 від 29.06.2017 р. 

 

 

2. Облікова політика 
 

2.1. Основа підготовки окремої фінансової звітності 
 

Наведена окрема фінансова звітність є звітністю загального призначення. 

 

Дана окрема фінансова звітність підготовлена за принципом оцінки за первісною 

(історичної) вартістю.  

 

Окрема фінансова звітність представлена в гривнях, всі дані окремої фінансової 

звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень. 

 

Концептуальною основою окремої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 р., 

є бухгалтерські політики, які базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та 

Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (РМСБО), що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, а 

також обмеження застосування МСФЗ, а саме наступні: 
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1) Вимоги чинних нормативно-правових актів, що поширюють свою дію на Товариство, 

зобов’язують Товариство при формуванні окремої фінансової звітності використовувати 

виключно Міжнародні стандарти фінансової звітності, які опубліковані на офіційному веб-

сайті Міністерства фінансів України. Вказане обмеження може мати вплив на окрему 

фінансову звітність Товариства у випадку  появи  нових Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, які видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

та ще не набрали чинності, але не опубліковані на офіційному веб-сайті Міністерства 

фінансів України.  

 

2) На виконання вимог ст. 12-11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні" Товариством при підготовці окремої фінансової звітності використано 

Міжнародні стандарти фінансової звітності. Міжнародними стандартами фінансової 

звітності не встановлено типові форми фінансових звітів. 

В той же час, враховуючи, що національним законодавством України встановлені форми 

фінансової звітності за МСФЗ, Товариство використовувала форми фінансової звітності, 

передбачені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні 

вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 

№ 73 від 07.02.2013 р. (далі – П(С)БО 1). 

 

 

2.2. Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності 
 

З 1 січня 2012 року Товариство прийняло МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності". Перший повний комплект фінансової звітності за 

МСФЗ підготовлений за 2013 рік та станом на 31.12.2013 р. 

 

2.3. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 
 
2.3.1. Перше застосування МСФЗ та інтерпретацій 

 
Товариство застосувало наступні МСФЗ, інтерпретації та поправки до них, що мають 

ефективну дату 01.01.2019 року, у звітному році.  

 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 

 

Товариство застосувало МСФЗ 16 з 01.01.2019 р. МСФЗ 16 запроваджує нові або 

скориговані вимоги щодо обліку договорів оренди. Він запроваджує істотні зміни до 

обліку з боку орендаря за рахунок ліквідації відмінності між операційною та 

фінансовою орендою та вимагає визнання активу з права користування та орендного 

зобов’язання на момент початку оренди для всіх договорів оренди, за виключенням 

короткострокової оренди та оренди, за якою базовий актив є малоцінним. Вимоги до 

обліку з боку орендодавця, в основному, залишилися без змін. 

Перехід на МСФЗ 16 "Оренда" не вплинув суттєво на класифікацію активів з права 

користування та орендних зобов’язань, та, за оцінкою керівництва, перше застосування 

МСФЗ 16 не вплинуло суттєво на фінансовий стан та фінансові результати компанії. 

 

Поправки до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства", поправки до 

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСБО 19 "Виплати працівникам", Тлумачення 

КТМФЗ 23 "Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток", поправки до 
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МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу", МСФЗ 11 "Спільна діяльність", МСБО 12 "Податки на 

прибуток", МСБО 23 "Витрати на позики". 

 

Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" - 

Довгостроковi частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах. 

Поправки роз`яснюють, що суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 до 

довгострокових вкладень в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, до яких 

не застосовується метод пайової участi, але якi, по сутi, складають частину чистих 

iнвестицiй в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство (довгостроковi 

вкладення). Мається на увазi, що до таких довгострокових вкладень застосовується 

модель очiкуваних кредитних збиткiв за МСФЗ 9. 

У поправках також пояснюється, що при застосуваннi МСФЗ 9 суб'єкт господарювання 

не бере до уваги збитки, понесенi асоцiйованої органiзацiєю або спiльним 

пiдприємством або збитки вiд знецiнення чистих iнвестицiй, визнанi в якостi 

коригувань чистої iнвестицiї в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, що 

виникають внаслiдок застосування МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi 

пiдприємства". 

 

Поправки до МСФЗ 9 - Умови про дострокове погашення з потенцiйним негативним 

вiдшкодуванням. 

Згiдно МСФЗ 9 борговий iнструмент може оцiнюватися за справедливою вартiстю або 

за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що передбаченi 

договором, грошовi потоки є "виключно платежами в рахунок основної суми боргу i 

вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу" (критерiй SPPI) i iнструмент 

утримується в рамках вiдповiдної бiзнес-моделi, що дозволяє таку класифiкацiю. 

Поправки до МСФЗ 9 роз`яснюють, що фiнансовий актив задовольняє критерiю SPPI 

незалежно вiд того, яка подiя або обставина призводить до дострокового розiрвання 

договору, а також незалежно вiд того, яка сторона виплачує або отримує обгрунтоване 

вiдшкодування за дострокове розiрвання договору. 

 

Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" - "Внесення змiн до програми, 

скорочення програми або погашення зобов`язань за програмою. 

Поправки розглядають порядок облiку у випадках, коли внесення змiн до програми, 

скорочення програми або погашення зобов`язань за програмою вiдбувається протягом 

звiтного перiоду. Поправки роз`яснюють, що якщо внесення змiн до програми, 

скорочення програми або погашення зобов`язань за програмою вiдбувається протягом 

звiтного перiоду, суб'єкт господарювання повинен визначити вартiсть послуг поточного 

перiоду та чисту величину вiдсоткiв стосовно решти перiоду пiсля внесення змiн до 

програми, її скорочення або повного погашення зобов`язань за програмою, виходячи з 

актуарних припущень i ставок дисконтування, використаних для переоцiнки чистого 

зобов`язання (активу) програми з визначеною виплатою. 

 

Тлумачення КТМФЗ 23 " Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток". 

У випадках вiдсутностi ясностi щодо вимог податкового законодавства стосовно тiєї чи 

iншої операцiї або до конкретних обставин основним є наступний критерiй: чи висока 

ймовiрнiсть того, що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових 

вимог, яке вибрав суб'єкт господарювання. 

Якщо вiдповiдь позитивна, то суб'єкт господарювання повинен вiдображати у 

фiнансовiй звiтностi ту ж суму, що i у податковiй звiтностi i розглянути необхiднiсть 

розкриття iнформацiї про iснування невизначеностi. Якщо вiдповiдь негативна, то сума, 
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вiдображена у фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд суми в податковiй декларацiї, 

оскiльки вона оцiнюється з урахуванням наявної невизначеностi. 

Для вiдображення цiєї невизначеностi використовується один з наступних двох методiв 

оцiнки, в залежностi вiд того, який з них дозволить з бiльшою точнiстю передбачити 

результат вирiшення невизначеностi: 

      метод найбiльш iмовiрної суми; або 

      метод очiкуваної вартостi. 

Роз`яснення також вимагає, щоб тi судження i оцiнки, якi були сформованi суб'єктом 

господарювання, були переглянутi в разi змiни фактiв i обставин - наприклад, внаслiдок 

податкової перевiрки або дiй, вжитих податковими органами, наступних змiн 

податкових правил, або пiсля закiнчення термiну, протягом якого податковий орган має 

право перевiрити правильнiсть обчислення податку.  

Тлумачення вступили в силу для річних періодів, що починаються 01 січня 2019 року 

або після цієї дати. 

"Щорiчнi удосконалення МСФЗ" (цикл 2015 - 2017 рокiв): 

 

МСФЗ 3 "Об`єднання бiзнесу". 

Iнодi суб`єкт господарювання, який є учасником у спiльнiй операцiї (як визначено в 

МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть"), отримує контроль над цiєю спiльною операцiєю. 

Поправка до МСФЗ 3 пояснює, що якщо i коли суб`єкт господарювання згодом отримає 

контроль, вiн проводять переоцiнку своєї колишньої частки в спiльнiй операцiї на дату 

придбання. Суб`єкт господарювання визнає будь-яку рiзницю мiж справедливою 

вартiстю на дату придбання спiльної операцiї та попередньою балансовою вартiстю як 

прибуток або збиток. 

Це удосконалення набуло чинностi починаючи з 1 сiчня 2019. Поправки 

застосовуються перспективно. 

 

МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть". 

Удосконалення до МСФЗ 11 стосується ситуацiй, коли суб`єкт господарювання є 

стороною спiльної угоди, яка є спiльною операцiєю (як визначено в МСФЗ 11) - але, що 

важливо, не має спiльного контролю над спiльною операцiєю - i згодом отримує 

спiльний контроль. Ця поправка роз`яснює, що якщо i коли суб`єкт господарювання 

згодом отримає спiльний контроль, вiн не повинен переоцiнювати частку, яку вiн 

утримував ранiше.  

Цi поправки набули чинностi починаючи з 1 сiчня 2019 року. Поправки застосовуються 

перспективно. 

 

МСБО 12 "Податки на прибуток" 

У деяких юрисдикцiях сума зобов`язання з податку на прибуток, що сплачується 

суб`єктом господарювання, залежить вiд дивiдендiв, виплачених власникам 

iнструментiв капiталу. В поправцi до МСБО 12 уточнюється, що податковi наслiдки 

(якщо такi є) дивiдендiв (тобто розподiл прибутку власникам iнструментiв капiталу 

пропорцiйно їх часткам) повиннi визнаватися: 

       одночасно з визнанням зобов`язання сплатити такi дивiденди; i 

       у складi прибутку або збитку, iншого сукупного доходу або звiту про змiни у 

власному капiталi, в       залежностi вiд того, де суб`єкт господарювання в минулому 

визнавав операцiї або подiї, якi згенерували накопичений прибуток, з якої 

виплачуються дивiденди. 

Це удосконалення застосовується починаючи з 1 сiчня 2019.  
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МСБО 23 "Витрати на позики". 

Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли квалiфiкований актив, що фiнансується за 

рахунок спецiальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати 

на позики, понесенi за спецiальними запозиченнями, бiльше не можуть бути 

капiталiзованi як частина вартостi цього квалiфiкованого активу. Але цi запозичення 

стають частиною пулу позик, запозичених для загальних потреб. Тому з цiєї дати 

ставка, яка застосовується до цих запозичень, включається до визначення ставки 

капiталiзацiї, яка застосовується до позикових коштiв, запозичених для загальних 

потреб. 

Поправка застосовується починаючи з 1 сiчня 2019 року. Суб`єкти господарювання 

застосовуть цю поправку лише до витрат на позики, понесених з 1 сiчня 2019 року. 

 

 

2.3.2. Нові МСФЗ та інтерпретації 

 

Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, 

ефективна дата яких не настала: 

 

МСФЗ та правки до них , ефективна дата яких настане 01.01.2020 року 

 

Концептуальні основи фінансової звітності. 

Введено концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено 

інформацію, яка виникає в зв'язку з цим. Повернено концепцію обачності, яка 

підтримує нейтральність інформації і тому описує обачність як "обережність при 

винесенні суджень в умовах невизначеності". Невизначеність оцінки є фактором, який 

може вплинути на достовірне надання інформації. Суб’єкт, що звітує - це організація, 

яка за власною ініціативою складає або зобов'язана складати фінансову звітність і не 

обов'язково є юридичною особою. Актив - існуючий економічний ресурс, 

контрольований організацією в результаті минулих подій. Економічний ресурс - це 

право, яке може принести економічні вигоди. Зобов'язання - існуючий обов'язок 

організації передавати економічний ресурс в результаті минулих подій. Зобов'язання - 

це обов'язкова відповідальність, якої у організації відсутня практична можливість 

уникнути. Визнання - це процес фіксації для включення в звіт про фінансовий стан або 

в звіт (и) про фінансові результати статті, яка відповідає визначенню активу, 

зобов'язання, капіталу, доходів або витрат. Припинення визнання - це виключення 

повністю або частково визнаної активу або зобов'язання зі звіту про фінансовий стан 

організації. Введено дві категорії методів оцінки: Оцінка на основі історичної 

(первісної) вартості. Показники історичної вартості надають інформацію про об'єкти 

обліку, яка формується на основі історичної (первісної) суми операції або події. Оцінка 

на основі поточної (переоціненої) вартості. Показники поточної вартості надають 

грошову інформацію про об'єкти обліку, оновлену для відображення поточних умов на 

дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати справедливу вартість, 

цінність використання, вартість виконання і поточну вартість. Введено термін «звіт (и) 

про фінансові результати» для позначення Звіту про прибутки і збитки разом зі Звітом 

про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є основним джерелом інформації про фінансові 

результати компанії. За замовчуванням всі доходи і витрати повинні бути відповідним 

чином класифіковані і включені в звіт про прибутки і збитки. 
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Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в 

асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" - Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та 

асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством. 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати 

контролю над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або 

спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз`яснюють, що прибутки чи 

збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють 

собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в угодi мiж iнвестором i його 

асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. 

Однак прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi 

не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, 

нiж компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi. 

Рада з МСФЗ вiдклала дату вступу в силу цiєї поправки на невизначений термiн, але 

дозволяється дострокове застосування перспективно. 

 

Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, 

змiни в облiкових оцiнках та помилки" щодо визначення суттєвостi. 

Рада з МСФЗ вирiшила уточнити визначення суттєвостi, зробивши його бiльш 

послiдовним i вiдповiдним для всiх стандартiв. Колишнє визначення в МСБО 1 

наголошувало на тому, що пропуск або неправильне вiдображення суттєвих елементiв 

впливає на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятих на основi фiнансової звiтностi. 

У новому варiантi визначення iнформацiя вважається iстотною, якщо її пропуск, 

неправильне вiдображення або приховування її iншою iнформацiєю в звiтностi може, 

вiдповiдно до обгрунтованих очiкувань, вплинути на рiшення основних користувачiв 

фiнансової звiтностi загального призначення, якi приймають їх на основi такої 

фiнансової звiтностi, що мiстить фiнансову iнформацiю про конкретну органiзацiю, що 

звiтує.  

Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї 

дати, дозволяється дострокове застосування.  

 

Поправки до МСФЗ 3 "Об`єднання бiзнесу". 

Поправки уточнюють ключове визначення бiзнесу.  

У колишньому визначеннi пiд бiзнесом розумiли сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв, 

якi можна вести та якими можна управляти з метою забезпечення доходу в формi 

дивiдендiв, нижчих витрат або iнших економiчних вигiд безпосередньо iнвесторам або 

iншим власникам, членам чи учасникам.  

За новим визначенням бiзнес - це iнтегрований набiр процесiв i активiв, здатних до 

здiйснення i управлiння з метою надання товарiв або послуг клiєнтам, генерування 

iнвестицiйного доходу (такого як дивiденди або вiдсотки) або генерування iншого 

доходу вiд нормальної дiяльностi. 

Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї 

дати, дозволяється дострокове застосування.  

 

МСФЗ та правки до них , ефективна дата яких настане 01.01.2021 року. 

 

МСФЗ 17 "Страхові контракти".  

В травні 2017 року Рада з МСФЗ опублікувала МСФЗ 17, новий всеосяжний стандарт 

фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання визнання і 

оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ 17 вступить в силу, він замінить 

собою МСБО 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році. МСФЗ 17 
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застосовується до всіх видів договорів страхування незалежно від виду організації, яка 

випускає їх, а також до певних гарантій та фінансових інструментів з умовами 

дискреційної участі. Дозволяється застосування до цієї дати за умови, що організація 

також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого застосування.  

 

За рішенням керівництва Товариства у фінансовій звітності за рік, що закінчився 

31.12.2019 р., Товариство не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до 

них та інтерпретації. 

 

2.4. Суттєві облікові судження та оцінки 
 

Загальні умови функціонування 

 

Свою діяльність Товариство здійснює в Україні. Економiчна ситуацiя в країнi в 2019 

роцi характеризується достатньою нестабiльнiстю, що разом із поширенням пандемії 

коронавірусної інфекції COVID-19 в 2020 році призводить до виникнення 

невизначеності майбутніх умов функціонування підприємств в України. 

Крім того, український газовий сектор є схильним до досить частих законодавчих змін, 

зокрема, щодо розміру майбутніх тарифів на розподіл природного газу, тощо, отже  

неможливо достовірно передбачити потенційний вплив цих реформ на фінансовий стан 

Товариства та його діяльність.  

 

При складанні цієї окремої фінансової звітності враховувалися усі відомі керівництву 

Товариства фактори та такі, які можна надійно оцінити.  

 

Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в 

цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Товариства в 

майбутньому. Керівництво вважає, що їм здійснюються всі заходи, необхідні для 

підтримки стабільної діяльності та розвитку Товариства. 

 

Дана окрема фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце 

в результаті такої невизначеності. Такі корегування будуть внесені, якщо такі зміни 

середовища стануть відомі i їх вплив зможе бути надійно оцінений. 

 

Припущення про безперервність діяльності 

 

Дана окрема фінансова звітність складена на основі припущення про безперервність. 

Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити 

діяльність та позитивно оцінює здатність Товариства продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі. Товариство має вільний доступ до фінансових ресурсів. 

 

В той же час звертаємо увагу на наявність наступних подій та/або умов, які окремо або 

в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно 

продовжувати діяльність, та інформацію щодо яких Товариство вважає необхідним 

розкрити: 

1) перевищення поточних зобов’язань над поточними активами - поточні зобов’язання 

Товариства станом на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. перевищували її поточні активи; 

2) основна більшість показників фінансового стану не відповідають нормативним 

значенням та мають динаміку до зменшення; 
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3) нестабільність середовища, в якому функціонує Товариство, що є наслідком 

поширення пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні в 2020 році, яка може 

обумовити певне прострочення платежів дебіторів Товариства у майбутньому; 

4) Товариство понесло чистий збиток у сумі 31 955 тис. грн. за результатами звітного 

року, та станом на 01.01.2019 р. та 31 грудня 2019 р. мало непокриті збитки.  

 

Вказане свідчить про існування суттєвої невизначеності, що стосується подій та умов, 

які окремо або в сукупності можуть поставити під сумнів здатність Товариства 

безперервно продовжувати свою діяльність. 

 

В той же час, управлінський персонал позитивно оцінює здатність Товариства 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, за оцінкою управлінського 

персоналу Товариства, припущення про безперервність діяльності, як основи для 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, є  доречним та прийнятним, оскільки:  

1) Керівництво Товариства має стійкі плани щодо продовження та збільшення 

обсягів господарської діяльності Товариства в майбутньому, що вже підтверджується 

оперативними даними щодо фактичного продовження та фактичних обсягів здійснення 

Товариством господарської діяльності, проводяться операції з надання послуг з 

розподілу природного газу, реалізації скрапленого газу, та ін. у 1 кварталі 2020 року; 

2)        Залишки грошових коштів на рахунках у банках та їх приріст протягом звітного 

року свідчить про те, що Товариство має відкритий доступ до фінансових ресурсів; 

3) Товариство має стратегічне значення для регіону, забезпечує діяльність 

промислових об'єктів, тому очікується, що кризові явища не матимуть суттєвого 

впливу на здатність Товариства  безперервно продовжувати свою діяльність. 

4) За оцінкою керівництва Товариства, в наступному фінансовому році, за 

оперативними даними 1 кварталу 2020 р., керівництвом планується отримати прибутки, 

достатні для безперервного здійснення діяльності та з часом покрити збитки. 

 

Поріг суттєвості щодо окремих об'єктів обліку 

 

Поріг суттєвості визначається з метою обґрунтованого розмежування облікової та 

іншої інформації на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рішення користувачів 

фінансової звітності. Суттєвою інформацією визнається інформація, відсутність якої в 

фінансовому звіті і примітках до нього може вплинути на рішення його користувачів.  

 

Визначення порогу суттєвості для розмежування облікової та іншої інформації щодо 

окремих господарських операцій та об'єктів обліку Товариства наведено у таблиці 

нижче: 

 

Об’єкти обліку 
Поріг 

суттєвості 

Базовий показник для визначення порога 

суттєвості 

Окремі об'єкти обліку активів, 

зобов'язань і власного капіталу 
5 % 

Підсумок відповідно всіх активів, усіх 

зобов'язань і власного капіталу 

Окремі види доходів і витрат 2 % Чистий прибуток (збиток) підприємства 

 

Товариство не повинно в пояснювальних примітках до окремої фінансової звітності 

надавати інформацію, розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана інформація є 

несуттєвою (нижча за наведений поріг суттєвості). 

 

Визначення порогу суттєвості для відображення в обліку окремих господарських 

операцій та визнання окремих об'єктів обліку наведено у таблиці нижче: 
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Об’єкти обліку 
Поріг 

суттєвості 

Базовий показник для визначення порога 

суттєвості 

Переоцінка або зменшення 

корисності об'єктів обліку 

1 % Чистий прибуток (збиток) підприємства 

10 % 
Відхилення залишкової вартості об'єктів 

обліку від їх справедливої вартості 

Визначення подібних активів 
Не більше 

 10 % 

Різниця між справедливою вартістю об'єктів 

обміну 

Визнання окремих об'єктів основних 

засобів 
6 000 грн. - 

Визнання об'єктів малоцінних 

швидкозношувальних предметів 
500 грн. - 

 
Резерв під очікувані кредитні збитки  
 
Товариство регулярно проводить оцінку резерву під очікувані кредитні збитки в сумі, 

що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за фінансовими активами. Виходячи з 

наявного досвіду, Товариство використовує своє судження при оцінці резерву під 

очікувані кредитні збитки. Товариство оцінює зміни майбутніх грошових потоків на 

основі минулого досвіду виникнення дефолту, спостережень, що вказують на 

несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань дебіторами; або зміну 

економічних умов національного чи місцевого рівня, що співвідноситься з випадками 

невиконання зобов’язань за погашенням фінансових активів.  

 

Державна власність, що не підлягає приватизації  

 

Згідно з договором, підписаним між Товариством та Міністерством енергетики та 

вугільної промисловості України, Товариство отримало певні основні засоби в 

господарське відання. На основі аналізу договору на господарське відання, керівництво 

Товариства вважає, що всі ризики та винагороди від користування цими активами 

переходять до Товариства, тому ці активи визнаються у балансі Товариства в момент 

отримання з відповідним відображенням у складі іншого додаткового капіталу. 

Товариство вважає, що буде і надалі використовувати ці активи в осяжному 

майбутньому (детально інформація стосовно державної власності розкрита в розділі 

"Основні засоби"). 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

 

Справедливою вартістю фінансових інструментів, що котуються на активному ринку, є 

ціна котирування (поточна ринкова вартість на фондовому ринку). 

 

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство встановлює 

справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання, а саме:  

- застосування останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та 

незалежними сторонами, якщо вони доступні;  

- посилання на поточну справедливу вартість іншого інструмента, який в 

основному є подібним;  

- аналіз дисконтованих грошових потоків;  

- інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості 

фінансових інструментів. 
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Для вибору методу оцінки справедливої вартості фінансових інструментів керівництво 

застосовує судження.  

 

У випадках, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити 

справедливу вартість фінансових інструментів, за якими відсутній активний ринок, або 

коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості таких фінансових 

інструментів, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому 

діапазоні,  Товариство використовує собівартість, як наближену оцінку справедливої 

вартості. 

 

Товариство класифікує оцінки справедливої вартості фінансових інструментів за 

допомогою ієрархії справедливої вартості, яка відображає значущість вхідних даних, 

використаних при складанні оцінок.  

 

Товариство використовує наступні рівні ієрархії справедливої вартості: 

- ціни котирувань (не кориговані) на активних ринках для ідентичних 

активів або зобов'язань (рівень 1); 

- вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які 

спостерігаються для активу або зобов'язання або прямо (тобто як ціни), або 

опосередковано (тобто отримані на підставі цін) (рівень 2);  

- вхідні дані для активу чи зобов'язання, яких немає у відкритому доступі 

(неспостережні вхідні дані) (рівень 3). 
 
Довгострокові позики 

 
Довгострокові позики на кожну звітну дату відображаються за амортизованою 

собівартістю, яка є поточною вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, 

дисконтованих із застосуванням ефективної ставки відсотка, що притаманна 

переважній більшості фінансових інструментів, а саме процентної ставки за кредитами 

наданими нефінансовим корпораціям у національній валюті України – гривні. Строк 

дисконтування керівництво визначає виходячи з умов договорів позики. 

 

 

2.5. Функціональна валюта, валюта окремої фінансової звітності та 

операції в іноземній валюті 
 

Функціональною валютою Товариства є Українська гривня, яка є національною 

валютою України, найкращим чином відображає економічну сутність більшості 

операцій, що проводяться Товариством і пов’язаних з ними обставинами, впливаючи на 

її діяльність.  

Українська гривня є також валютою представлення окремої фінансової звітності за 

Міжнародними стандартами. 

 

У звітному періоді Товариство не здійснювало операцій в іноземній валюті. 

 

 

2.6. Основні принципи облікової політики  

 
Нижче викладені основні положення облікової політики по об’єктах бухгалтерського 

обліку, що застосовувалися при підготовці даної окремої фінансової звітності. 
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2.7.1. Нематеріальні активи 

 
Класифікація нематеріальних активів 

 

Для цілей обліку Товариством виділені наступні групи нематеріальних активів: 

 

Групи 
Фактичні строки корисної 

експлуатації, років 

Права користування природними ресурсами (право користування 

надрами, іншими ресурсами природного середовища, 

геологічною та іншою інформацією про природне середовище) 

визначається окремо за кожним 

об'єктом відповідно до 

правовстановлюючого документа 

Права користування майном (право користування земельною 

ділянкою, крім права постійного користування земельною 

ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, 

право на оренду приміщень тощо) 

визначається окремо за кожним 

об'єктом відповідно до 

правовстановлюючого документа 

Права на комерційні позначення (права на торговельні марки 

(знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування 

тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті 

визначається окремо за кожним 

об'єктом відповідно до 

правовстановлюючого документа 

Права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, 

компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні 

таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної 

конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялті 

визначається окремо за кожним 

об'єктом відповідно до 

правовстановлюючого документа, 

але не менш ніж 5 років 

Авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, 

художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для 

електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази 

даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 

мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються 

роялті 

визначається окремо за кожним 

об'єктом відповідно до 

правовстановлюючого документа, 

але не менш ніж 2 роки 

Інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, 

використання економічних та інших привілеїв тощо) 

визначається окремо за кожним 

об'єктом відповідно до 

правовстановлюючого документа 

 

Визнання і оцінка нематеріальних активів (за винятком гудвіла)  

 

Нематеріальні активи визнаються, якщо вони відповідають:  

а. визначенню нематеріального активу (відсутня матеріальна форма, існує 

можливість ідентифікації, контрольований Товариством) та 

б. наступним критеріям визнання:  

- існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод;  

- собівартість активу можна достовірно оцінити. 

 

Нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю. 

 

Собівартість придбаних нематеріальних активів складається з фактичних витрат на 

придбання, а саме, ціни придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки 

на придбання після вирахування торгівельних та інших знижок, та будь-яких витрат, 

які можна прямо віднести до підготовки цих активів для використання за 

призначенням. 
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Подальші витрати, пов'язані з нематеріальним активом, здійснені після його покупки 

або створення, визнаються Товариством як витрати в періоді їх виникнення, за 

винятком тих випадків, коли: 

 - ці витрати збільшують очікувані майбутні економічні вигоди від використання 

нематеріального активу понад спочатку визначених та 

 - ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

При дотриманні зазначених вище умов подальші витрати, пов'язані з нематеріальним 

активом, включаються у вартість відповідного нематеріального активу. 

Подальша оцінка нематеріальних активів (за винятком гудвіла) 

 

Після визнання активом об'єкти нематеріальних активів обліковуються в фінансовій 

звітності за їх собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків 

від зменшення корисності (модель собівартості). 

 

Амортизація нематеріальних активів  

 

Вартість, яка амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної 

вартості. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім 

наступних випадків: 

а) існує зобов'язання третьої сторони придбати актив наприкінці строку його корисної 

експлуатації, або 

б) є активний ринок для такого активу та: 

 - ліквідаційну вартість можна буде визначити посиланням на цей ринок; та 

 - існує висока ймовірність, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисної 

експлуатації активу. 

 

Амортизація нематеріальних активів починається, коли ці активи стають придатними 

до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.  

 

Амортизація нараховується щомісячно із застосуванням рівномірного відрахування 

протягом очікуваного строку корисної експлуатації.  

 

Припинення визнання нематеріального активу 

 

Визнання нематеріального активу припиняється: 

- в разі його вибуття, або 

- якщо від його використання або вибуття не очікуються майбутні економічні 

вигоди. 

 

Незавершені капітальні інвестиції у нематеріальні активи 

 

Незавершені капітальні інвестиції у нематеріальні активи включають: 

- вартість товарів, робіт, послуг, що придбані (створені, виконані) з метою 

придбання (створення) нематеріального активу; 

- суму авансів  

 

 

Облік авансів на придбання (створення) нематеріального активу 
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Аванси на придбання (створення) нематеріального активу відображаються у фінансовій 

звітності у складі інвестицій в нематеріальні активи.  

 

Товариством систематично проводиться аналіз наявності ознак знецінення авансів на 

придбання (створення) нематеріальних активів.  

 

Зменшення корисності нематеріального активу 

 

Товариством проведено аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що 

нематеріальні активи втратили частину своєї вартості унаслідок знецінення. 

Товариством не отримано свідчень того, що: 

- протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно 

більше, ніж це очікувалося, внаслідок спливу часу або використання;  

- відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні 

об'єкта, пов'язані з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, 

економічні, правові), так і внутрішніх (припинення експлуатації, 

реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) факторів;  

- ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій 

збільшилися і це збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка 

застосовуватиметься під час обчислення вартості використання активу;  

- моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;  

- економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана. 

 

Отже у Товариства немає підстав вважати, що у звітному періоді корисність 

нематеріальних активів зменшилась. 

 

 

2.7.2. Основні засоби 
 

У статті балансу "Основні засоби" відображена балансова вартість наступних активів: 

 

- основні засоби; 

- незавершені капітальні інвестиції у придбання (створення) основних засобів 

 

Класифікація основних засобів  

 

Для цілей обліку Товариством виділено наступні групи основних засобів: 
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Групи 
Строки корисної експлуатації, 

років 

Земельні ділянки  -  

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з 

будівництвом  -1 

Будівлі, споруди, передавальні пристрої  10-70 

Машини та обладнання 5-25 

Транспортні засоби  5-10 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  4-20 

Тварини  - 

Багаторічні насадження  - 

Інші основні засоби  3-6 

Бібліотечні фонди  - 

Тимчасові (нетитульні) споруди  - 

Природні ресурси  - 

Інвентарна тара  - 

Предмети прокату  - 

Довгострокові біологічні активи  - 

Інші необоротні матеріальні активи 3-6 

 

Визнання і оцінка основних засобів 

 

Об'єкт основних засобів слід визнавати активом, якщо і тільки якщо: 

- існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигід, 

пов'язаних з цим об'єктом; 

- собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. 

 

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, оцінюється за 

його собівартістю. Собівартість об'єкта основних засобів складається з: 

- ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовувані податки на 

придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок. 

- будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця 

розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, 

визначений управлінським персоналом. 

- первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та 

відновлення території, на якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт 

господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли використовує його 

протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів 

протягом цього періоду. 

 

Собівартість об'єктів основних засобів, придбаних в обмін на інший актив, оцінюється 

за справедливою вартістю, якщо а) операція обміну має комерційну сутність та б) 

справедливу вартість отриманого активу або відданого активу можна достовірно 

оцінити. Якщо придбаний об'єкт не оцінюється за справедливою вартістю, його 

собівартість оцінюють за балансовою вартістю відданого активу. 

У разі якщо об'єкт основних засобів складається з декількох компонентів, що мають 

різний строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі 

                                                 
1 Тут і далі фактичні строки корисної експлуатації по даним групам не визначено, оскільки у Товариства 

відсутні об'єкти основних засобів у відповідних групах станом на 01.01.2018 р. та 31.12.2018 р. 
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об'єкти основних засобів. 

 

Об'єкти основних засобів, отримані безоплатно, обліковуються за справедливою 

вартістю, яка оцінюється за ринковою вартістю або за вартістю аналогічних активів. 

 

Об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, 

класифікуються як товари для перепродажу та обліковуються відповідно до правил 

обліку запасів. 

 

Оцінка основних засобів після визнання  

 

З метою подальшої оцінки основних засобів після визнання Товариством обрано 

модель собівартості. 

Після визнання активом об'єкти основних засобів обліковуються в фінансовій звітності 

за їх собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків від 

зменшення корисності (модель собівартості). 

 

Подальші витрати 

 

Подальші витрати, що відносяться до об'єкта основних засобів, який вже був визнаний, 

з метою дотримання принципу відповідності доходів і витрат збільшують його 

балансову вартість, якщо передбачається отримання майбутніх економічних вигід, що 

перевищують первісно очікувані показники економічних вигід від використання 

основних засобів.  

Всі інші подальші витрати повинні бути визнані як витрати в періоді, в якому вони були 

понесені. 

 

Амортизація основних засобів 

 

Амортизація нараховується із застосуванням рівномірного відрахування протягом 

очікуваного строку корисної експлуатації (прямолінійного методу) та відображається у 

складі прибутку чи збитку.  

 

Ліквідаційна вартість визначається в сумі, яку Товариство очікує отримати від вибуття 

(реалізації, ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного 

використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з вибуттям 

(реалізацією, ліквідацією), та визначається Товариством при введені в експлуатацію 

основних засобів. 

 

Строк корисного використання (експлуатації) об’єктів основних засобів визначається 

Товариством при введені в експлуатацію основних засобів з урахуванням наступного: 

- очікуваного використання об'єкта основних засобів Товариством з урахуванням 

його потужності або продуктивності;  

- фізичного та морального зносу, що передбачається;  

- правових або інших обмежень щодо строків використання об'єкта та інших 

факторів. 

 

Амортизація нараховується з моменту, коли основний засіб стає придатним для 

використання у спосіб, визначений управлінським персоналом (з моменту введення в 

експлуатацію). 
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Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з 

якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної 

групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з 

якої припиняють визнання активу. 

 

Припинення визнання основних засобів 

 

Визнання балансової вартості об'єкта основних засобів припиняється: 

- після вибуття, або 

- коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або 

вибуття. 

 

Незавершені капітальні інвестиції у придбання (створення) основних засобів 

 

Незавершені капітальні інвестиції у придбання (створення) основних засобів 

включають: 

- вартість товарів, робіт, послуг, що придбані (створені, виконані) з метою 

придбання (створення) основних засобів; 

- суму авансів на придбання (створення) основних засобів. 

 

Облік авансів на придбання (створення) основних засобів 

 

Аванси на придбання (створення) основних засобів відображаються у окремій 

фінансовій звітності у складі основних засобів. 

 

 Зменшення корисності основних засобів 

 

Товариством проведено аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що основні 

засоби втратили частину своєї вартості унаслідок знецінення. Товариством не отримано 

свідчень того, що: 

- протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно 

більше, ніж це очікувалося, внаслідок спливу часу або використання;  

- відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні 

об'єкта, пов'язані з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, 

економічні, правові), так і внутрішніх (припинення експлуатації, 

реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) факторів;  

- ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій 

збільшилися і це збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка 

застосовуватиметься під час обчислення вартості використання активу;  

- моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;  

- економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана.  

 

Орендовані основні засоби та основні засоби, надані в оренду 

Питома вага зазначених операцій у звітному періоді є несуттєвою. 

 

 

Інформація щодо справедливої вартості основних засобів 

 

Для оцінки вартості основних засобів Товариство застосовує модель собівартості.  
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2.7.3. Оренда 
 

Товариство визнає актив з права користування та орендне зобов’язання стосовно всіх 

договорів оренди, що передають право контролювати користування ідентифікованим 

активом протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію, за винятком 

короткострокових договорів оренди (з терміном оренди 12 місяців або менше), та 

оренди, за якою базовий актив є малоцінним. Для таких орендних операцій Товариство 

визнає орендні платежі операційними витратами на прямолінійній основі протягом 

строку оренди. 

Орендне зобов’язання первісно оцінюється за теперішньою вартістю орендних 

платежів, не сплачених на дату початку оренди, дисконтованих з використанням ставки 

додаткових запозичень Товариства. Орендні платежі включають в себе фіксовані 

платежі, змінні орендні платежі які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з 

використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди, сум, що, як 

очікується, будуть сплачені Товариством за гарантіями ліквідаційної вартості, ціну 

виконання можливості придбання, якщо Товариство обґрунтовано впевнено у тому, що 

воно скористається такою можливістю та платежі в рахунок штрафів за припинення 

оренди, за винятком випадків, якщо Товариство обґрунтовано впевнено у тому, що не 

буде дострокового розірвання договору оренди. 

На дату початку оренди Товариство оцінює актив з права користування за собівартістю, 

яка складається з суми первісної оцінки орендного зобов’язання, будь-яких орендних 

платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, будь-яких первісних прямих 

витрат та оцінку витрат, які будуть понесені у процесі демонтажу та переміщення 

базового активу, за вирахуванням отриманих стимулів до оренди. 

Активи з права користування в подальшому амортизуються на прямолінійній основі 

протягом очікуваного терміну оренди. Строк оренди відповідає періоду, протягом 

якого договір не може бути відмінений, за винятком випадків, коли Товариство 

обґрунтовано впевнено у реалізації можливості продовження оренди. При оцінці 

строку Товариство враховує всі відповідні факти та обставини, які створюють 

економічний стимул для Товариства скористатися можливістю продовжити оренду, 

наприклад, термін корисного використання активу, розташованого на орендованій 

площі, а також витрати на припинення або укладення договорів оренди. 

 

Товариство класифікує оренду як фінансову, якщо вона передає в основному всі ризики 

та вигоди, пов’язані з правом власності на базовий актив. 
 

2.7.4. Довгострокова дебіторська заборгованість 

 
Визнання позик і кредитів отриманих 

 

Усі довгострокові позики та кредити визнаються в тому звітному періоді, в якому вони 

були отримані. 

 
Подальша оцінка 

 

Первісна вартість позик наданих приймається рівній сумі фактично наданих грошових 

коштів. 

Позики підлягають обліку на кожну наступну звітну дату за амортизованою вартістю, 

яка є поточною вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, 

дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка. Різниця між номінальною 
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сумою заборгованості і її дисконтованою вартістю є сумою амортизації. Вказана сума 

амортизації підлягає списанню на рахунки обліку фінансових прибутків і витрат 

впродовж усього періоду погашення заборгованості. 

 

2.7.5. Запаси 
 

Класифікація запасів 

 

Для цілей обліку Товариством виділяються наступні групи запасів: 

 - сировина і матеріали; 

 - паливо; 

 - тара і тарні матеріали; 

 - будівельні матеріали; 

 - запасні частини; 

 - малоцінні та швидкозношувані предмети; 

 - незавершене виробництво; 

 - готова продукція; 

 - товари; 

 - інші запаси. 

 

Визнання запасів 

 

Запаси в бухгалтерському обліку та окремій фінансовій звітності визнаються активом, 

якщо вони відповідають: 

1) визначенню запасів (утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу, 

перебувають у процесі виробництва для такого продажу або існують у формі основних 

чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні 

послуг) та 

2) наступним критеріям визнання: 

 - існує велика ймовірність отримання економічних вигід у майбутньому, пов'язаних з 

їх використанням; 

 - їх вартість може бути достовірно визначена. 

 

Оцінка запасів 

 

Запаси оцінюють за найменшою вартістю: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 

 

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші 

витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та 

приведення їх у теперішній стан. 

 

Знецінення запасів 

 

Собівартість запасів не може бути відшкодована, якщо ці запаси пошкоджені, якщо: 

- вони повністю або частково застаріли або ціна їх продажу знизилася; 

- зросли попередньо оцінені витрати на завершення виробництва або попередньо 

оцінені витрати на збут.  
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В цих випадках здійснюється знецінення неліквідних, застарілих запасів до чистої ціни 

реалізації на дату затвердження окремої фінансової звітності. Відповідне зменшення 

вартості запасів відображається як нарахування резерву на знецінення запасів. 

 

Метод оцінки запасів при їх вибутті 

 

Оцінка запасів при вибутті здійснюється із застосуванням методу FIFO. 

Застосування даного методу передбачає, що запаси, які були придбані або вироблені 

першими, вибувають першими, а отже запаси, які залишаються на кінець періоду, є 

тими, що були придбані або вироблені останніми. 

 

Визнання запасів витратами 

 

При реалізації балансова вартість запасів визнається витратами періоду, в якому 

визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх 

чистої вартості реалізації та всі втрати запасів визнаються витратами періоду, в якому 

відбувається часткове списання або збиток.  

 

 

2.7.6. Фінансові активи та дебіторська заборгованість, що є нефінансовим 

активом 
 

Товариство відображає у окремій фінансовій звітності поточні фінансові активи та 

поточні нефінансові активи. 

 

Поточні фінансові активи  

 

Дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, первісно визнається за ціною 

операції, а після первісного визнання враховується за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Амортизована вартість є поточною вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових 

коштів, дисконтованих з використанням ринкової ставки відсотка. Різниця між 

первісною сумою заборгованості і її дисконтованою вартістю є сумою амортизації. 

Вказана сума амортизації підлягає списанню на рахунки обліку фінансових прибутків 

або витрат впродовж усього періоду погашення заборгованості. 

 

У разі, якщо різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою 

вартістю є несуттєвою, Товариство не відображає перерахунок амортизованої вартості 

із застосуванням методу ефективної ставки відсотка та визнає заборгованість у окремій 

фінансовій звітності за первісною вартістю з урахуванням резерву під очікувані 

кредитні збитки.  

 

Поточні нефінансові активи  

 

Дебіторська заборгованість, яка не є фінансовим активом, первісно визнається за ціною 

операції. 

 

Зменшення корисності (знецінення) 

 



 

43 

 

Товариство регулярно проводить оцінку резерву під очікувані кредитні збитки в сумі, 

що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за фінансовими активами. Виходячи з 

наявного досвіду, Товариство використовує своє судження при оцінці резерву під 

очікувані кредитні збитки. Товариство оцінює зміни майбутніх грошових потоків на 

основі минулого досвіду виникнення дефолту, спостережень, що вказують на 

несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань дебіторами; або зміну 

економічних умов національного чи місцевого рівня, що співвідноситься з випадками 

невиконання зобов’язань за погашенням фінансових активів.  

 

Класифікація у фінансовій звітності 

 

Поточна дебіторська заборгованість, що відображена у окремій фінансовій звітності, 

включає: 

 - дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги; 

- дебіторську заборгованість за розрахунками за виданими авансами; 

- дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом; 

- дебіторську заборгованість за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрішні 

розрахунки); 

- іншу поточну дебіторську заборгованість; 

- інші оборотні активи. 

 

 

2.7.7. Фінансові ризики, цілі та політика управління 
 

Товариству притаманні наступні ризики: 

- ринковий ризик (який включає в себе валютний ризик, ризик зміни процентної ставки 

(відсотковий) та ціновий ризик (ризик зміни курсу акцій)); 

- кредитний ризик; 

- ризик ліквідності, який пов'язаний з фінансовими інструментами, утримуваним 

Товариством. 

Товариство здійснює управління ризиками в ході постійного процесу визначення, 

оцінки та спостереження за ризиками. Програма Товариства з управління ризиками 

зорієнтована на мінімізацію негативного впливу на фінансові результати Товариства.  

 

Ринковий ризик 

 

Справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами може 

коливатися внаслідок змін у ринкових параметрах, зокрема, процентних ставок, 

валютних курсів і цін пайових інструментів. 

Мета управління ринковим ризиком – встановлення контролю за ринковим ризиком та 

утримання його в допустимих межах.  

Максимальна величина ризику, що виникає за фінансовими інструментами, дорівнює їх 

справедливій вартості. 

 

Ціновий ризик фінансових інструментів 

 

Ризик зміни курсу акцій – це ризик коливань вартості фінансового інструменту в 

результаті зміни ринкових цін, незалежно від того, чи були подібні зміни викликані 

факторами, характерними для даного конкретного інструменту або ж факторами на всі 

інструменти, що обертаються на ринку.  
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Валютний ризик 

 

Валютний ризик виникає внаслідок змін у валютних курсах. Коливання обмінних 

курсів валют можуть мати вплив на вартість активів Товариства. З метою управління 

валютним ризиком Товариство розраховує та аналізує вплив можливих змін обмінних 

курсів валют на монетарні фінансові активи та зобов'язання. 

Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснює на основі 

статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют. 

 

Відсотковий ризик 

 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових 

відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть 

змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість 

чистих активів. 

 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик виникає в результаті неможливості контрагента Товариства здійснити 

виплати своєчасно та в повному обсязі. Кредитний ризик виникає у зв’язку з наявністю 

дебіторської заборгованості, розрахунковими операціями, операціями з контрагентами 

на фінансових ринках.  

Товариство проводить постійний моніторинг розміру кредитного ризику на основі 

аналізу фінансового стану контрагентів та строків заборгованості, на підставі якого 

приймається рішення про необхідність формування резерву під знецінення. 

Також Товариством проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій та 

умов, які можуть спричинити значне підвищення розміру кредитного ризику 

Товариства у майбутньому. 

 

Ризик ліквідності 

 

Ризик ліквідності Товариства виникає при розбіжностях у строках погашення активів та 

зобов'язань.  

Політика Товариства з управління ризиком ліквідності полягає у тому, щоб 

забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність ліквідності, достатньої для 

погашення своїх зобов’язань у встановлені строки без понесення надмірних збитків та 

без загрози для репутації Товариства.  

Товариство проводить постійний моніторинг рівня ліквідності на основі аналізу 

показників платоспроможності (ліквідності) Товариства. 
 

 

2.7.8. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття  

 
Товариство відображає у окремій фінансовій звітності майно (непоточний актив або 

ліквідаційна група), яке належить Товариству,  на дату складання окремої фінансової 

звітності відповідає наступним ознакам: 
- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання 

за призначенням;  
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- вони готові до продажу у їх теперішньому стані;  

- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх 

такими, що утримуються для продажу;  

- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних 

активів;  

- здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом 

Товариства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, 

здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій 

вартості – таке  майно кваліфікується утримуваним для продажу. 

 
Непоточний актив (або ліквідаційна група), кваліфікований як утримуваний для 

продажу, оцінюється за нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю, або за 

справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж. 

 

Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується. 

 

2.7.9. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

Грошові кошті та їх еквіваленти відображаються за амортизованою собівартістю з 

використанням методу ефективної ставки проценту. 

 

 

2.7.10. Власний капітал 
 

Компоненти власного капіталу: 

- Акціонерний капітал  

- Емісійний дохід 

- Інші резерви капіталу (інші сукупні прибутки) 

- Нерозподілений прибуток/непокритий збиток 
 

Акціонерний капітал 
 

Акціонерний капітал включає: 

- Статутний капітал  

- Витрати на випуск власних акцій  

- Несплачений капітал  

- Вилучений капітал  
 

Витрати на випуск власних акцій 

 

Витратами на випуск власних акцій визнаються такі види витрат, які безпосередньо 

відносяться до емісії акцій і яких, інакше, не можна було б уникнути, наприклад: 

- підготовка проспекту емісії; 

- витрати по оплаті юридичних, і інших професійних послуг; 

- інші витрати на організацію випуску акцій. 

 

Витрати на випуск акцій враховуються в капіталі. Якщо випуск акцій визнаний таким, 

що не відбувся, то подібні витрати списуються як витрати відповідного періоду. У 

складі витрат на випуск акцій не враховуються: 

- будь-які витрати, якщо вони не пов'язані з первинним випуском цінних паперів, 

зокрема, будь-які витрати, пов'язані з продажем акцій, викуплених у акціонерів; 
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- оплата праці власних працівників Товариства, що брали участь в розміщенні. 

 

Несплачений капітал  
 

Несплачений капітал являє собою несплачену акціонерами частину статутного 

капіталу. Несплачена акціонерами частина статутного капіталу відображається як 

зменшення власного капіталу. 
 

Вилучений капітал 
 

Сума вилученого капіталу представляє собою суму викуплених власних акцій та 

враховується як зменшення власного капіталу. 

 

Емісійний дохід 
 

Емісійний дохід являє собою перевищення внесків учасників (суми, одержаної від 

емісії акцій) над статутним капіталом (номінальною вартістю акцій), або вартість 

активів, переданих власниками в рахунок майбутньої емісії акцій. 

 

Додатковий капітал 

 

У складі додаткового капіталу Товариство відображає вартість отриманого 

Товариством з метою ведення господарської діяльності державного та комунального 

майна, яке використовується для забезпечення постачання, зберігання та розподілу 

природного газу - об'єкти газорозподільних мереж і споруди на них (ГРП, ШРП, СКЗ) 

(Газопроводи). 
 

Сума зменшення балансової вартості Газопроводів, вартість яких первісно була 

відображена у складі додаткового капіталу, зменшує суму, акумульовану у власному 

капіталі у складі додаткового капіталу. 

 

 

Інші види капіталу 

 

У складі інших видів капіталу відображається вартість сформованого Товариством, 

згідно Статуту, іншого резервного капіталу. Інший резервний капітал створюється для 

покриття збитків Товариства. 

 

Товариство формує інший резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. 

Інший резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого 

прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого 

статутом розміру іншого резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може 

бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку за рік. 

 

Нерозподілений прибуток/непокритий збиток 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим підсумком 

шляхом додавання чистого фінансового результату діяльності Товариства за поточний 

період до нерозподіленого прибутку минулих років за вирахуванням розподілу даного 

прибутку. 
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Виплата дивідендів 

 

Виплата дивідендів акціонерам Товариства відображається як відрахування з 

нерозподіленого прибутку. Дивіденди визнаються як зобов'язання в тому періоді, коли 

вони були затверджені загальними зборами акціонерів. 

 

2.7.11. Резерви (забезпечення) 

 
Обліковою політикою Товариства передбачено створення наступних резервів 

(забезпечень) для відшкодування майбутніх витрат і платежів: 

- резерв (забезпечення) для відшкодування майбутніх витрат і платежів на виплату 

відпусток працівникам; 

- інші резерви (забезпечення майбутніх витрат і платежів). 

 

Резерв (забезпечення) для відшкодування майбутніх витрат і платежів на виплату 

відпусток працівникам 

 

Сума забезпечень визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної 

плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на 

оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам створюється з урахуванням сум 

обов'язкових відрахувань (внесків) на соціальні заходи та забезпечення на матеріальне 

заохочення. 

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких 

воно було створене. 
 

Інші резерви (забезпечення майбутніх витрат і платежів)   
 

Інші резерви (забезпечення майбутніх витрат і платежів) створюються тоді, коли 

виникають підстави для їхнього створення згідно, а саме: 

- Товариство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок 

минулої події; 

- ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде 

необхідним для і виконання зобов'язання; 

- можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для 

погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду. 

 

Для отримання найкращої оцінки забезпечення Товариство враховує ризики та 

невизначеності, які неминуче пов'язані з багатьма подіями та обставинами. 

У випадках, коли вплив вартості грошей у часі суттєвий, сума забезпечення має бути 

теперішньою вартістю видатків, які, як очікується, будуть потрібні для погашення 

зобов'язання.  

Нарахування резерву (забезпечення) відображається як збільшення зобов'язання по 

резерву з одночасним визнанням витрат. 

 

 

2.7.12. Цільове фінансування 
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Товариство відображає у окремій фінансовій звітності заборгованість Товариства в сумі 

фактично отриманих, але невикористаних коштів, пов'язаних з виконанням 

Інвестиційної програми газорозподільного підприємства по встановленню побутових 

лічильників газу у фізичних осіб/Плану розвитку газорозподільного підприємства 

(Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики № 1367 від 06.11.2018 року). 

Згідно з Інвестиційною програмою/Планом розвитку, кошти на оснащення житлового 

фонду лічильниками газу закладено у вартість тарифу на послуги з розподілу 

природного газу для потреб населення. 

 

 

2.7.13.  Інші довгострокові зобов’язання  

 
Нефінансові довгострокові зобов'язання 

 

Довгострокові зобов'язання, які не є фінансовими зобов'язаннями, первісно визнаються 

за ціною операції. 

 
 

2.7.14. Поточні зобов'язання 
 

Товариство відображає у окремій фінансовій звітності фінансові та нефінансові поточні 

зобов'язання. 

 

Фінансові поточні зобов'язання 

 

Кредиторська заборгованість, яка є фінансовим зобов'язанням, первісно визнається за 

ціною операції, а після первісного визнання враховується за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка. 

 

Первісна вартість отриманих банківських кредитів приймається рівній фактично 

отриманих грошових коштів і витрат, пов'язаних з безпосереднім отриманням таких 

кредитів. 

Кредити підлягають обліку на кожну наступну звітну дату за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка. 

 

Амортизована вартість є поточною вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових 

коштів, дисконтованих з використанням ринкової ставки відсотка. Різниця між 

первісною сумою заборгованості і її дисконтованою вартістю є сумою амортизації. 

Вказана сума амортизації підлягає списанню на рахунки обліку фінансових прибутків 

або витрат впродовж усього періоду погашення заборгованості. 

 

Оскільки різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю є 

несуттєвою, Товариство не відображала перерахунок амортизованої вартості із 

застосуванням методу ефективної ставки відсотка та визнавала заборгованість у 

фінансовій звітності за первісною вартістю. 

 

Нефінансові поточні зобов'язання 
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Поточні зобов'язання, які не є фінансовими зобов'язаннями, первісно визнаються за 

ціною операції. 

 

Класифікація у  фінансовій звітності 

 

Поточні зобов'язання, що відображені у фінансовій звітності, включають: 

 - короткострокові кредити банків; 

 - поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; 

 - поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом;  

 - поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів; 

 - поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування; 

 - поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці; 

 - поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками; 

 -поточні зобов'язання за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрішні 

розрахунки); 

 - інші поточні зобов'язання. 

 

 

2.7.15. Виплати працівникам 
 

Виплати працівникам, що надаються Товариством, та умови їх надання встановлені 

Колективним договором та законодавством України. 

 

Виплати працівникам включають суми, які підлягають сплаті протягом дванадцяти 

місяців після закінчення періоду: 

1) короткострокові виплати працівникам, такі як: 

 - заробітна плата; 

 - внески на соціальне забезпечення;  

 - оплачені щорічні відпустки; 

 - оплата тимчасової непрацездатності; 

 - премії та заохочення; 

 - негрошові пільги працівникам (такі як надання автомобілів, безкоштовних чи 

субсидованих товарів або послуг, тощо); 

 - виплати при звільненні; 

- доплати та надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників; 

- матеріальна допомога. 

- інші короткострокові виплати. 

  

2) довгострокові виплати працівникам – колективним договором не встановлено. 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 

 

При визначенні величини зобов'язань щодо короткострокових винагород працівникам 

дисконтування не застосовується, і відповідні витрати визнаються по мірі виконання 

працівниками своїх трудових обов'язків.  

Щодо сум накопичуваних компенсацій за відсутність Товариства визнається 

зобов'язання. 

Накопичення компенсацій за відсутність здійснюється на: 

- щорічні відпустки (передбачені Законом України "Про відпустки");  

- компенсацію за невикористані відпустки.  
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На відсутність з інших причин (хвороба та нетривала непрацездатність, декретні 

відпустки для батька або матері тощо) накопичення не здійснюються. 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками за страхуванням 

 

У даній статті балансу відображається заборгованість Товариства по сплаті єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  

Вказаний внесок є страховим внеском, збір якого здійснюється до системи 

загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та 

на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених 

законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових 

виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. 

 

Товариство компенсує Державному пенсійному фонду України кошти за пенсії, які 

виплачуються державою працівникам Товариства, які працювали у шкідливих для 

здоров'я умовах праці і, відповідно, отримали право виходу на пенсію та одержання 

пенсії раніше встановленого пенсійним законодавством віку. Товариство не створює 

для фінансування зазначеного пенсійного плану спеціальні фонди та не має 

відповідних активів на його здійснення, оскільки такі суми є несуттєвими за розміром. 

Товариство фінансує свої зобов'язання таким чином, що за рахунок поточного періоду 

покриваються фактичні виплати, що припадають на цей період. 

 

 
2.7.16. Пов'язані сторони 
 

Пов'язаними сторонами Товариства визначені наступні категорії осіб:  

- підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб 

(зокрема, відносини материнського (холдингового) і його дочірніх підприємств; 

спільного підприємства і контрольних учасників спільної діяльності; 

підприємства-інвестора і його асоційованих підприємств);  

- підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють 

контроль над Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також 

близькі члени родини такої фізичної особи (зокрема, відносини підприємства і 

його керівника та інших осіб, які належать до провідного управлінського 

персоналу підприємства, а також близьких членів родини таких осіб).  

 

Умови здійснення операцій з пов'язаними сторонами  

 

Операції з пов'язаними сторонами здійснюються на умовах, еквівалентних умовам, що 

домінують в операціях між незалежними та обізнаними сторонами. 

 

Оцінка заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами  

 

Заборгованість за операціями з пов'язаними сторонами первісно визнається за ціною 

операції. 

Подальша оцінка заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю з 

використанням методу ефективної ставки проценту. 
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Знецінення дебіторської заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами 

 

Дебіторська заборгованість за операціями з пов'язаними сторонами є суттєвою окремо, 

тому резерв під очікувані кредитні збитки такої дебіторської заборгованості 

нараховується Товариством по кожному контрагенту окремо, в розрізі договорів, або у 

розрізі виду заборгованості. 

 

2.7.17. Виправлення помилок минулих періодів та коригування окремої 

фінансової звітності.  
 

При виявленні суттєвих помилок попереднього періоду Товариство виправляє 

ретроспективно в першому комплекті фінансової звітності, затвердженому до випуску 

після виявлення помилок шляхом:  

- перерахунку порівняльних сум за той попередній представлений період, в якому була 

допущена відповідна помилка; 

- коли помилка сталася до самого раннього з представлених попередніх періодів – 

шляхом перерахунку вхідних залишків активів, зобов'язань і власного капіталу за 

найбільш ранній з представлених попередніх періодів. 

Суттєва помилка попереднього періоду виправляється шляхом ретроспективного 

перерахунку, за винятком тих випадків, коли практично неможливо визначити або 

вплив цієї помилки на конкретний період, або її кумулятивний вплив. 

 

 
2.7.18. Події після звітного періоду 

 

Товариство проводить аналіз на наявність двох типів подій після звітного періоду:  

- події, які свідчать про умови, що існують на дату закінчення звітного періоду 

(події, що корегуються, після звітного періоду);  

- події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не 

вимагають коригування після звітного періоду). 

 

Товариство коригує суми, що визнані у звітності на дату балансу, на які вплинули події 

після дати балансу, та визнає суми, що не були відображені у звітності на дату балансу 

з певних причин. 

 

Товариство не коригує суми, визнані в його окремій фінансовій звітності для 

відображення подій, які не вимагають коригування після звітного періоду. 

 

 

2.7.19. Умовні активи та умовні зобов'язання  
 

Умовний актив не визнається у окремій фінансовій звітності, але інформація про нього 

розкривається, коли надходження економічних вигід від його використання є 

ймовірним. Умовні активи оцінюються регулярно, щоб забезпечити відповідне 

відображення змін у фінансовій звітності. Якщо з'являється цілковита впевненість у 

надходженні економічних вигід, актив і пов'язаний з ним дохід визнаються у 

фінансовій звітності того періоду, в якому відбувається зміна.  

  

Умовні зобов'язання не визнаються у окремій фінансовій звітності, але інформація про 

них розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 
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вигоди, не є віддаленою. Умовні зобов'язання регулярно оцінюються, щоб визначити, 

чи стало ймовірним вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди. Якщо стає 

ймовірним, що вибуття майбутніх економічних вигід буде потрібним для статті, яка 

раніше розглядалася як умовне зобов'язання, визнається забезпечення у окремій 

фінансовій звітності за той період, у якому відбувається зміна ймовірності (за винятком 

надзвичайно рідкісних обставин, за яких не можна зробити достовірної наближеної 

оцінки). 

 

 

2.7.20. Доходи 
  

Класифікація доходів Товариства 

 

Товариство класифікує доходи за наступними групами: 

 

1). Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 

1.1). Дохід від реалізації товарів, в т.ч. від реалізації: 

      - скрапленого газу 

      - інших товарів непродовольчої групи 

1.2). Дохід від реалізації робіт і послуг всього, у т.ч. від: 

      - розподілу газу 

      -поставки газу 

      -будівельно-монтажних робіт і послуг 

      -інших робіт і послуг 

2). Інші операційні доходи, в т.ч.: 

      -дохід від реалізації інших оборотних активів 

      -дохід від операційної оренди активів 

      -дохід від отриманих штрафів, пені та ін. санкцій 

      -доходи, отримані за рахунок відшкодування вартості раніше списаних активів або 

надходження боргів, раніше списаних як безнадійні 

      -доходи від списання кредиторської заборгованості 

      -інші доходи від операційної діяльності 

3). Дохід від участі в капіталі 

4). Інші фінансові доходи, в т.ч.: 

      -отримані відсотки 

      -інші доходи від фінансових операцій 

5). Інші доходи, в т.ч.: 

      -дохід від реалізації необоротних активів 

      -дохід від отриманих активів 

      -інші доходи від основної діяльності 

 

Оцінка та визнання доходу 

 

Доход від реалізації оцінюється на основі компенсації отриманої або такої, на яку 

Товариство очікує мати право за договором з клієнтом в обмін на передачу клієнтові 

обіцяних товарів або послуг, за винятком повернень, знижок, податку на додану 

вартість та інших податків з продажу та зборів. 

Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання 

економічних вигід, пов'язаних з операцією.  
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Товариство задовольняє зобов'язання щодо виконання у певний момент часу, тобто, 

коли товари постачаються до клієнтів або перевізника, який доставить товари до 

клієнтів Товариства. 

Цей момент часу залежить від умов постачання, які визначено у відповідному договорі. 

 

Оцінка та визнання доходу здійснюється Товариством в порядку, передбаченому 

МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" із застосуванням п’ятикрокової  моделі: 

• ідентифікація договору (контракту); 

• ідентифікація окремих зобов’язань щодо виконання в межах укладеного 

договору; 

• визначення ціни договору (операції); 

• розподіл ціни договору (операції) на зобов’язання щодо виконання;  

• визнання доходу 

 

Товариство задовольняє зобов'язання щодо виконання з плином часу, тобто, коли 

клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються внаслідок виконання 

Товариством у процесі виконання. 

 

 

2.7.21. Витрати 
 

Класифікація витрат Товариства 

 

Товариство класифікує витрати за наступними групами: 

 

1). Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): 

1.1). Собівартість реалізованих товарів, у т.ч.: 

- природного газу 

 - скрапленого газу 

 - інших товарів непродовольчої групи 

1.2). Собівартість реалізованих робіт, послуг, в т.ч.: 

 - розподіл газу 

- будівельно-монтажних робіт 

 - інших робіт і послуг 

2). Адміністративні витрати, у т.ч.: 

 - матеріальні витрати 

 - витрати на оплату праці 

 - відрахування в соціальні фонди 

 - амортизація 

 - інші адміністративні витрати 

3). Інші операційні витрати, у т.ч.: 

 - собівартість реалізованих виробничих запасів 

 - сумнівні та безнадійні борги 

 - визнані штрафи, пені, неустойки 

 - інші витрати операційної діяльності 

4). Фінансові витрати, у т.ч.: 

 - відсотки за кредит 

5). Інші витрати, у т.ч.: 

 - собівартість реалізованих оборотних активів 

 - списання необоротних активів 
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 - інші витрати від звичайної діяльності. 

 

Оцінка та визнання витрат 

 

Витрати визнаються Товариством при виконанні таких умов: 

 - сума витрат може бути достовірно оцінена; 

 - у майбутньому виникає зменшення економічних вигід, пов'язаних із зменшенням 

активу або збільшенням зобов'язань. 

 

Витрати визнаються Товариством у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для 

отримання яких вони понесені (принцип відповідності доходів і витрат). 

 

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у 

складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних 

періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості 

(наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. 

 

Витрати приймаються до обліку в сумі, що дорівнює величині проведеної оплати в 

грошовій чи іншій формі або величині визнаної кредиторської заборгованості. 

Величина оплати або кредиторської заборгованості визначається виходячи з договірної 

ціни та інших умов, узгоджених постачальником і покупцем у договорі купівлі-

продажу товарів, робіт, послуг. 

 

Якщо ціна не може бути встановлена з умов договору та/або оплата проводиться 

негрошовими коштами, то витрати оцінюються за справедливою вартістю. 

 

Не визнаються витратами та не включаються до звіту про фінансові результати: 

 - платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншим аналогічними 

договорами на користь комітента, принципала тощо; 

 - попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 

 - інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, які не відповідають 

вищевказаним ознаками визнання витрат; 

 - витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу. 

 

 

2.7.22. Оподаткування прибутку 

 
Податкова база активу - це сума, яка буде вирахувана для цілей оподаткування із суми 

оподаткованих економічних вигід, що надходитимуть Товариству, коли воно відшкодує 

балансову вартість активу. Якщо такі економічні вигоди не підлягатимуть 

оподаткуванню, тоді податкова база активу дорівнюватиме його балансовій вартості. 

Податковою базою зобов'язання є його балансова вартість за вирахуванням будь-яких 

сум, що не підлягатимуть оподаткуванню по відношенню до цього зобов'язання в 

майбутніх періодах.  

 

Визнання поточних податкових зобов'язань та поточних податкових активів 
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Поточний податок за поточний і попередній періоди визнається як зобов'язання на 

суму, що не була сплачена. Якщо вже сплачена сума податків за поточний та 

попередній періоди перевищує суму, яка підлягає сплаті за ці періоди, то перевищення 

визнається як актив. 

Вигода, пов'язана з податковим збитком, який можна зараховувати для відшкодування 

поточного податку попереднього періоду, визнається як актив. 

Якщо податковий збиток використовується для відшкодування поточного податку 

попереднього періоду, Товариство визнає вигоду як актив у тому періоді, у якому 

виник податковий збиток, оскільки є ймовірність отримання вигоди Товариством і цю 

вигоду можна достовірно оцінити. 

 

Визнання відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів 

 

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню 

 

Відстрочене податкове зобов'язання визнається щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають оподаткуванню, крім тих випадків, коли такі різниці виникають від: 

- первісного визнання гудвілу, або 

- первісного визнання активу чи зобов'язання в операції, яка: 

не є об'єднанням бізнесу; та 

не має під час здійснення жодного впливу ні на обліковий, ні на оподаткований 

прибуток (податковий збиток). 

 

Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню 

 

Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають вирахуванню, якщо є ймовірним, що буде отримано оподаткований 

прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову різницю, яка підлягає 

вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від 

первісного визнання активу або зобов'язання в операції, яка: 

- не є об'єднанням бізнесу; та 

- не впливає під час здійснення операції ні на обліковий прибуток, ні на оподаткований 

прибуток (податковий збиток). 

 

Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів 

 

Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються 

за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у 

податкових органів) із застосуванням ставок оподаткування та податкового 

законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного періоду. 

 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, 

які передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення 

зобов'язання, на основі ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють 

або превалюють до кінця звітного періоду. 

 

Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів 

відображає податкові наслідки, які відповідали б способу, яким Товариство передбачає 

на кінець звітного періоду відшкодувати або погасити балансову вартість своїх активів 

і зобов'язань. 
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Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається в кінці кожного 

звітного періоду. Товариство зменшує балансову вартість відстроченого податкового 

активу в тих межах, у яких більше не буде ймовірною наявність оподаткованого 

прибутку, достатнього, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого 

податкового активу повністю або частково. Будь-яке таке зменшення сторнується за 

умови, якщо стає ймовірною наявність достатнього оподаткованого прибутку. 

 

У окремій фінансовій звітності Товариство відображає згорнутий результат від 

визначення відстрочених податкових активів і зобов'язань, що не впливає на розмір 

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). 

 

 

3. Розкриття інформації за статтями окремої фінансової звітності 

 

3.1. Функціональна валюта, валюта окремої фінансової звітності та 

операції в іноземній валюті 
 
У звітному періоді Товариство не здійснювала операцій в іноземній валюті. 

 

3.2. Нематеріальні активи 
 

У статті балансу "Нематеріальні активи" відображена балансова вартість наступних 

активів: 

 

Актив 
Балансова вартість станом на 

31.12.2018 р., тис. грн. 

Балансова вартість станом на 

31.12.2019 р., тис. грн. 

Нематеріальні активи 43 98 

Незавершені капітальні інвестиції 

у нематеріальні активи 
- - 

Разом 43 98 

 

 

Амортизація нематеріальних активів  

 

Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 р. нематеріальні активи з невизначеним 

строком корисної експлуатації у Товариства відсутні. 

 

Незавершені капітальні інвестиції у нематеріальні активи 

 

На кінець 2018 р. та на кінець 2019 р. незавершені капітальні інвестиції у нематеріальні 

активи у Товариства відсутні. 

 

Облік авансів на придбання (створення) нематеріального активу 

 

У поточному періоді аванси на придбання (створення)  нематеріальних активів 

відсутні. 

 

Зменшення корисності нематеріального активу 

 



 

57 

 

Товариством проведено аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що 

нематеріальні активи втратили частину своєї вартості унаслідок знецінення. 

Товариством не отримано свідчень того, що: 

- протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно 

більше, ніж це очікувалося, внаслідок спливу часу або використання;  

- відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні 

об'єкта, пов'язані з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, 

економічні, правові), так і внутрішніх (припинення експлуатації, 

реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) факторів;  

- ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій 

збільшилися і це збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка 

застосовуватиметься під час обчислення вартості використання активу;  

- моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;  

- економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана. 

 

У Товариства немає підстав вважати, що у звітному періоді корисність нематеріальних 

активів зменшилась у рамках допустимого порогу суттєвості. 
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Узагальнена інформація щодо груп нематеріальних активів, тис. грн. 

 

Групи нематеріальних 

активів 

Залишок на  

31.12.2018 року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка+,уцінка-) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

31.12.2019 року 

первісна 

(переоцінен

а вартість) 

знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 

знос 

первісна 

(переоцінен

а вартість) 

знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 

знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 

Знос 

Права користування 
природними ресурсами 

(право користування 

надрами, іншими ресурсами 
природного середовища, 

геологічною та іншою 

інформацією про природне 

середовище) 

- - - - - - - - - - - - - 

Права користування майном 

(право користування 
земельною ділянкою, крім 

права постійного 

користування земельною 
ділянкою, відповідно до 

закону, право користування 

будівлею, право на оренду 

приміщень тощо) 

- - - - - - - - - - - - - 

Права на комерційні 

позначення (права на 
торговельні марки (знаки для 

товарів і послуг), комерційні 

(фірмові) найменування 
тощо), крім тих, витрати на 

придбання яких визнаються 

роялті 

- - - - - - - - - - - - - 



 

59 

 

Групи нематеріальних 

активів 

Залишок на  

31.12.2018 року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка+,уцінка-) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

31.12.2019 року 

первісна 

(переоцінен

а вартість) 

знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 

знос 

первісна 

(переоцінен

а вартість) 

знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 

знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 

Знос 

Права на об'єкти 
промислової власності 

(право на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, 
сорти рослин, породи 

тварин, компонування 

(топографії) інтегральних 
мікросхем, комерційні 

таємниці, в тому числі ноу-

хау, захист від 
недобросовісної конкуренції 

тощо) крім тих, витрати на 

придбання яких визнаються 

роялті 

- - - - - - - - - - - - - 

Авторське право та суміжні з 

ним права (право на 
літературні, художні, 

музичні твори, комп'ютерні 

програми, програми для 
електронно-обчислювальних 

машин, компіляції даних 

(бази даних), фонограми, 
відеограми, передачі 

(програми) організацій 

мовлення тощо) крім тих, 
витрати на придбання яких 

визнаються роялті 

1 180 1 137 59 - -  4     1239 1141 

Інші нематеріальні активи 
(право на ведення діяльності, 

використання економічних 

та інших привілеїв тощо) 

- - - - -         

Разом 1 180 1 137 59 - -  4     1239 1141 

Гудвіл - - - - - - - - - - - - - 
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3.3. Основні засоби 

 
У статті балансу "Основні засоби" відображена балансова вартість наступних активів 

 

Актив 
Балансова вартість станом  

на 31.12.2018 р., тис. грн. 

Балансова вартість станом  

на 31.12.2019 р., тис. грн. 

Основні засоби 359 439 373 796 

Незавершені капітальні інвестиції 

у придбання (створення) 

основних засобів 

9 781 10 961 

Разом 369 220 384 757 

 

У складі Товариства "Будівлі, споруди, передавальні пристрої" обліковується державне 

та комунальне майно, а також майно юридичних та фізичних осіб, яке 

використовується для забезпечення транспортування, зберігання та розподілу 

природного газу - об'єкти газорозподільних мереж і споруди на них (ГРП, ШРП, СКЗ) 

(далі – Газопроводи). 

 

Газопроводи були передані Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" 

для ведення основної діяльності ВАТ "Черкасигаз" згідно договору № 04/01-870 від 

28.12.2001 р.2 

Газопроводи, побудовані за кошти громадян, юридичних осіб, кооперативів та інших 

організацій та установ, рішеннями сільських, селищних, міських рад одночасно 

приймаються у комунальну власність відповідного села, селища, міста та передаються 

на баланс та експлуатацію ПАТ "Черкасигаз". 

У 2019 році, згідно рішень органів місцевого самоврядування, ПАТ "Черкасигаз" 

передано 31 об’єкт газопроводів протяжністю 2,014 км з нульовою вартістю.  

 

Газопроводи, право власності на які належить юридичним та фізичним особам,  

передаються на баланс та експлуатацію ПАТ "Черкасигаз" по Договорам на 

господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між 

власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами). 

У 2019 році, згідно Договорам на господарське відання складовими Єдиної 

газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або 

газорозподільними підприємствами), ПАТ "Черкасигаз" передано газопроводів на 

загальну суму 6 422 тис. грн. 

 

У 2012 році Постановою Кабінету Міністрів України № 770 "Про деякі питання 

використання державного майна для забезпечення розподілу природного газу" від 

20.08.2012 р. встановлено, що державне майно, яке використовується для забезпечення 

розподілу природного газу, не підлягає приватизації, враховується на балансі 

господарських Товариств з газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене 

від їх основного виробництва, використовується зазначеними Товариствами на праві 

господарського відання, яке передбачає володіння, користування і розпорядження 

майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням 

правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника. Даною 

Постановою доручено Міністерству енергетики та вугільної промисловості укласти з 

                                                 
2 Відповідно до п. а) ч. 2 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна", приватизації не 

підлягають об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, включаючи мережі, споруди, 

устаткування, які пов'язані з постачанням, споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і 

очищенням стічних вод. 
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господарськими Товариствами з газопостачання та газифікації, на балансі яких 

обліковується державне майно, яке використовується для забезпечення розподілу 

природного газу, не підлягає приватизації і не може бути відокремлене від їх основного 

виробництва, договори про надання такого майна на праві господарського відання, 

згідно примірному договору, який затверджується зазначеним Міністерством разом з 

Фондом державного майна.  

 

20 березня 2013 року між Міністерством енергетики та вугільної промисловості 

України та ВАТ "Черкасигаз" укладено Договір про надання на праві господарського 

відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу 

природного газу, не підлягає приватизації, обліковуються на балансі господарського 

товариства по газопостачанню і газифікації і не може бути відокремлене від його 

основного виробництва № 31/34. 

 

24.05.2017 р. між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (Орган 

управління) та Публічним акціонерним товариством "По газопостачанню та газифікації 

"Черкасигаз" (Оператор) було укладено "ДОДАТКОВУ УГОДУ № 1 до Договору від 

20.03.2013 р. № 31/34 "Про надання на праві господарського відання державного майна, 

яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає 

приватизації, обліковуються на балансі господарського товариства із газопостачання та 

газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва" щодо його 

приведення до вимог примірного договору експлуатації газорозподільних систем та їх 

складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. 

№ 95 (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України 

№ 188 від 29.03.2017 р.)". 

Згідно ДОДАТКОВОЇ УГОДИ № 1  від 24.05.2017 р. Сторони домовились викласти 

назву, преамбулу та всі розділи Договору від 20.03.2013 р. № 31/34 в наступній 

редакції: "Договір експлуатації газорозподільних систем або їх складових № 240517/31-

Чкс-ГРМ від 24.05.2017 р." (далі – Договір експлуатації). 

Предметом Договору експлуатації, згідно з п. 1 та п. 4, є надання оператору в 

експлуатацію газорозподільних систем або їх складових (далі-майно) за переліком за 

формою згідно з додатком 1, до яких підключені (приєднані) інші газові мережі. Право 

на експлуатацію майна надається з метою провадження оператором ліцензованої 

діяльності з розподілу природного газу та безаварійного розподілу природного газу 

його споживачам, ефективного використання майна, його збереження, відновлення, 

поліпшення, реконструкції та модернізації. 

У відповідності до п. 7 розділу "Правовий режим майна та умови його експлуатації" 

Договору експлуатації, надане в експлуатацію майно обліковується на балансі 

оператора. 

 

У зв'язку з завершенням інвентаризації державного майна станом на 31.12.2016 р. між 

Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Публічним 

акціонерним товариством "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" 31.01.2018 р. 

було укладено "ДОДАТКОВУ УГОДУ № 1 до Договору експлуатації газорозподільних 

систем або їх складових від 24.05.2017 р. № 240517/31-Чкс-ГРМ, якою було викладено 

в новій редакції додаток 1 до Договору "Перелік майна, право експлуатації на яке 

надається оператору газорозподільної системи" 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/95-2017-%D0%BF#n26
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/95-2017-%D0%BF#n26
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/188-2017-%D0%BF/paran2#n2
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Інформація відносно балансової вартості основних засобів, що належать до державної 

власності та передані Товариству для ведення основної діяльності, а також основних 

засобів, що належать Товариству наведена у таблиці нижче. 

 

Групи основних 

засобів 

Балансова вартість основних 

засобів, що відносяться до 

державної власності, тис. грн. 

 Балансова вартість основних 

засобів, що відносяться до 

власності Товариства, тис. грн. 

станом на 

31.12.2018 р. 

станом на 

31.12.2019 р. 

 станом на 

31.12.2018 р. 

станом на 

31.12.2019 р. 

Будівлі, споруди, 

передавальні 

пристрої  

278 227 277 136 

 

18 636 24 946 

Машини та 

обладнання 
37 307 41 743 

 
8 161 10 273 

Транспортні засоби     14 550 18 930 

Інструменти, 

прилади, інвентар 

(меблі)  

  

 

560 760 

Інші основні засоби     9 781 10 962 

Інвентарна тара    10 7 

Разом 315 534 318 879  51 686 65 878 

 

Зменшення вартості основних засобів, що належать до державної власності в 2019 р.  

пов'язане з нарахуванням амортизаційних відрахувань та незначною кількістю 

отриманих протягом поточного року основних засобів державної власності. 

 

Незавершені капітальні інвестиції у придбання (створення) основних засобів 

 

Незавершені капітальні інвестиції у придбання (створення) основних засобів 

включають 

 

Дата Станом на 31.12.2018 р. Станом на 31.12.2019 р. 

Балансова вартість товарів, робіт, послуг, тис. грн. 4 440 9 229 

Балансова вартість авансів, тис. грн. 5 341 1 732 

Всього незавершені капітальні інвестиції у 

придбання (створення) основних засобів, грн. 
 9 781 10 961 

 

 

Облік авансів на придбання (створення) основних засобів 

 

Аванси на придбання (створення) основних засобів відображаються у окремій 

фінансовій звітності у складі основних засобів. 

 

Дата 
Первісна вартість 

авансів, тис. грн. 

Резерв на знецінення 

авансів на придбання 

(створення) основних 

засобів, тис. грн. 

Балансова вартість 

авансів, тис. грн. 

станом на 31.12.2018 р. 8 940 3 599 5 341 

станом на 31.12.2019 р. 5332 3 599 1732 
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Резерв на знецінення авансів на придбання (створення) основних засобів визначено з 

застосуванням відповідного методу нарахуванням відносно кожного контрагента. 

 

Зменшення корисності основних засобів 

 

Товариством проведено аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що основні 

засоби втратили частину своєї вартості унаслідок знецінення 

У Товариства немає підстав вважати, що у звітному періоді корисність основних 

засобів зменшилась. 

 

Орендовані основні засоби та основні засоби, надані в оренду 

 

Питома вага зазначених операцій у звітному періоді є несуттєвою. 
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Узагальнена інформація щодо основних засобів 

 

Групи основних 

засобів  

Станом на  
31.12.2018 року  

Надій-

шло за 
рік  

Переоцінка 

(дооцінка+,уці

н-ка-) 

Вибуло за рік  

Нарахо-

вано 

аморти-
зації за 

рік  

Втрати 

від 
зменше-

ння 

корисно-

сті за рік  

Інші зміни за рік  
Станом на 

31.12.2019 року  
у тому числі  

первісна 
(переоці

-нена 

вартість) 

Знос 

первіс

на 
(перео

ці-нена 

вартіст
ь) 

Знос 

первісна 
(переоці-

нена 

вартість) 

знос 

первісна 
(переоці-

нена 

вартість) 

знос 

первісна 
(переоці-

нена 

вартість) 

знос 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду  

первісна 

(переоці

нена 

вартість) 

знос  

первісна 

(переоці-

нена 

вартість) 

знос  

Земельні ділянки  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Капітальні витрати 

на поліпшення 

земель, не 
пов'язані з 

будівництвом  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Будівлі, споруди,  
передавальні 

пристрої  

460 978 164 115 17 478  79 242 134 12 007   65 478 214 176 132     

Машини та 
обладнання 

93 818 48 350 12 880   252 238 6 370  -3 -55 106 443 54 427     

Транспортні 

засоби  
27 381 12 843 6 002   250 250 1 621 

  -11 
33 133 14 203     

Інструменти, 

прилади, інвентар 

(меблі)  

3 416 2 856 417   50 50 218  2 1 3 785 3 025     

Тварини  -  -                 

Багаторічні 

насадження  
-  -                 

Інші основні 

засоби  
9 781 - 1 181         10 962      

Бібліотечні фонди  -  -                 

тимчасові 

(нетитульні) 

споруди  

-  -                 

Природні ресурси  -  -                 

Інвентарна тара  20 10      2   1 20 13     

Предмети прокату  -  -                 
Інші необоротні 

матеріальні активи 
105 105          105 105     

Разом 595 499 228 279 37 958  79 794 672 20 218  -1 1 632 662 247 905     
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Інформація стосовно наявності та суми обмежень на права власності, а також 

наявності основних засобів, переданих у заставу для забезпечення виконання 

зобов'язань 

 

Станом на 31.12.2018 року та на 31.12.2019 року немає обмежень на право власності 

основними засобами, а також вони не передавалися у заставу для забезпечення 

виконання зобов’язань. 

 

 

Інформація щодо справедливої вартості основних засобів 

 

Для оцінки вартості основних засобів Товариство застосовує модель собівартості. У 

результаті проведення у звітному періоді аналізу рівня справедливої вартості основних 

засобів, Товариством не отримано яких-небудь суттєвих свідчень того, що справедлива 

вартість основних засобів станом на 31.12.2018 р. та 31.12.2019 р. відрізняється від їх 

балансової вартості. 

 

 

3.4. Довгострокові фінансові інвестиції 
  

Товариство у окремій фінансовій звітності визнає фінансові інвестиції у дочірнє 

підприємство за собівартістю у розмірі статутного капіталу, який повністю сплачений 

грошовими коштами, та дорівнює 500 тис. грн. 
 

Детальна інформація щодо об’єкту інвестування представлена таким чином: 
  

Назва товариства Частка 
31.12.2018 р. 31.12.2019 р. 

ТОВ "Черкасигаз Збут"  100 % 100 %  
  
  

Узагальнена фінансова інформація щодо об’єкту інвестування 

  
ТОВ "Черкасигаз Збут" 31.12.2018 р. 31.12.2019 р. 
Активи 746 028 390 166 

Зобов'язання 734 082 378 720 

Доходи 2 284 569 1 791 989 

Прибуток/(Збиток) 9 495 -7 525 

 
 

 Припиненої діяльності ТОВ "Черкасигаз Збут" протягом 2019 року не було. 

 

3.5. Довгострокова дебіторська заборгованість  

 
У даній статті балансу відображена сума позики, наданої Товариством 

ТОВ "Промисловий Холдинг". 

 

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 325 325 

Амортизація дисконту,  тис. грн 142 114 

Резерв під очікувані кредитні 

збитки, тис. грн. 
- - 
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Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Балансова (амортизована) 

вартість, тис. грн. 
183 211 

 

У березні 2007 року від ВАТ "Черкасигаз" на адресу ТОВ "Промисловий Холдинг" 

надано безвідсоткову позику  в сумі 325 тис. грн. на строк до 31 грудня 2022 року 

(договір позики № 184 від 02.03.2007 р.). 

Застосована ефективна ставка відсотка складає – 15,5 % річних і являє собою середню 

процентну ставку за кредитами, наданими нефінансовим корпораціям у національній 

валюті України – гривні на строк більше п'яти років.  

 

3.6. Запаси 
 

Узагальнена інформація щодо балансової вартості запасів 

 

Група запасів 

станом на 31.12.2018 р.  станом на 31.12.2019 р. 

Собівартіст

ь, тис. грн. 

Резерв на 

знеціненн

я запасів, 

тис. грн. 

Балансов

а вартість 

запасів, 

тис. грн. 

 

Собівартіст

ь, тис. грн. 

Резерв на 

знеціненн

я запасів, 

тис. грн. 

Балансов

а вартість 

запасів, 

тис. грн. 

Сировина і 

матеріали  

9 796 1 350 8 446  
16 443 1276 15 167 

Паливо 343 0 343  263   263 

Тара і тарні 

матеріали  

2 1 1  
4 1 3 

Будівельні 

матеріали  

291 159 132  
284 154 130 

Запасні частини  759 16 743  309 15 294 

Малоцінні та 

швидкозношува

ні предмети 

356 34 322  

289 25 264 

Незавершене 

виробництво 

    
    0 

Готова 

продукція  

126 14 112  
94 1 93 

Товари  5 0 5  5 3 2 

Інші запаси 136 0 136  142   142 

Разом  11 814 1 574 10 240  17 833 1475 16 358 

 

У складі сировини і матеріалів обліковуються товарно-матеріальні цінності, які 

використовуються у виробничій діяльності Товариства. 

В групі "Паливо" обліковуються паливно-мастильні матеріали для заправки та 

обслуговування транспортних засобів Товариства. 

У складі групи "Тара і тарні матеріали" обліковуються ємності для зберігання 

скрапленого газу, кисню та інших запасів. 

В групі "Будівельні матеріали" обліковуються матеріали для ремонту та поліпшення 

газопроводів та газових мереж. 

Група "Запасні частини" складається з запасних частин та комплектуючих для ремонту 

та модернізації транспортних засобів Товариства. 

У складі малоцінних та швидкозношуваних предметів обліковуються інструменти, 

господарський інвентар, спеціальне оснащення, спецодяг тощо. 

Інформація щодо вартості витрат на виготовлення товарів, виконання робіт та надання 

послуг, які не пройшли повний виробничий цикл, накопичується у групі "Незавершене 

виробництво". 
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В групі "Готова продукція" обліковується продукція, виготовлення та обробка якої 

закінчена. 

У складі товарів обліковуються товарно-матеріальні цінності, які придбані 

Товариством для продажу. 

У складі інших запасів обліковуються купівельні напівфабрикати та комплектуючі 

вироби, а також інші матеріали, які використовуються у господарській діяльності 

Товариства. 

 

Окрема інформація щодо запасів 

 

Сума запасів, визнаних як витрати протягом періоду, становила – 220 143 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 р. та на дату затвердження керівництвом 

окремої фінансової звітності до випуску у Товариства відсутні запаси, передані під 

заставу для гарантії виконання зобов'язань.  

 

 

3.7. Поточна дебіторська заборгованість 
 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  

 
Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

Сума, станом на 

31.12.2018 р. 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 539 776 542 599 

Резерв під очікувані збитки, тис. грн. 127 072 127 073 

Балансова вартість, тис. грн. 412 704 415 526 

  

У статті дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги обліковується 

заборгованість кінцевих споживачів за послуги з розподілу природного газу 

розподільними трубопроводами, а також заборгованість за поставлений скраплений газ, 

заборгованість споживачів по іншій діяльності Товариства: надання послуг по 

газифікації, ремонтні роботи та обслуговування газопроводів, ремонт та 

обслуговування газового обладнання тощо. 

 

Основними категоріями споживачів Товариства є наступні: 

- промислові організації та установи; 

- бюджетні установи та організації; 

- релігійні організації та культові споруди; 

- комунально-побутові організації. 

 

Товариством проведено аналіз дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, 

за результатами якого нарахований резерв під очікувані збитки. 

Заборгованість інших контрагентів є суттєвою окремо, тому резерв під очікувані збитки 

дебіторської заборгованості інших контрагентів нарахований Товариством по кожному 

дебітору окремо, в розрізі договорів. 

На заборгованість, яка за сумою є суттєвою окремо, Товариство нараховує резерв під 

очікувані кредитні збитки окремо за кожним дебітором у розрізі договорів. 

Станом на 31.12.2019 р. резерв під очікувані збитки дебіторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги інших контрагентів становить 127 073 тис. грн. 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
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Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

Сума, станом на 

31.12.2018 р. 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 20 432 5 977 

Резерв на знецінення, тис. грн. - - 

Балансова вартість, тис. грн. 20 432 5 977 

 

У статті дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом обліковується сума 

авансових внесків з податку на прибуток підприємства, сума податку на додану 

вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання, сума 

надмірно перерахованих коштів на сплату інших загальнодержавних та місцевих 

податків та зборів. 

Станом на 31.12.2019 року найбільша сума дебіторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом доводиться на дебіторську заборгованість з податку на 

прибуток 4 070 тис. грн. 

Незначна частина доводиться на суму надмірно перерахованих коштів на сплату інших 

загальнодержавних та місцевих податків та зборів.  

Резерв на знецінення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом  

Товариством не нараховувався, тому що вказана заборгованість має короткостроковий 

характер, оскільки Товариство систематично здійснює нарахування та сплату податків 

та зборів у бюджет. 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами  

 
Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за виданими 

авансами 

Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 30 902 86 780 

Резерв на знецінення, тис. грн. 912 912 

Балансова вартість, тис. грн. 29 990 85 868 

 

У складі дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами 

обліковується заборгованість за авансами, виданими на придбання товарно-

матеріальних цінностей, робіт та послуг для ведення господарської діяльності 

Товариства, а саме: паливно-мастильних матеріалів, інструментів та інвентарю, 

спецодягу та спецхарчування, запасних частин для ремонту автомобільного транспорту 

Товариства, послуги з перевезення скрапленого газу, послуги зв'язку тощо. 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 

 
Дебіторська заборгованість за 

розрахунками із внутрішніх 

розрахунків 

Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 2 316 1 649 

Резерв під очікувані кредитні 

збитки 
- - 

Балансова вартість, тис. грн. 2 316 1 649 

 

У статті дебіторської заборгованості із внутрішніх розрахунків основну суму 

заборгованості складає заборгованість ТОВ " Черкасигаз збут" за послуги ведення бази 

даних 1-Н. 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість  
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Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 304 832 308 757 

Резерв під очікувані кредитні 

збитки, тис. грн. 
221 061 220 287 

Балансова вартість, тис. грн. 83 771 88 470 

 

У статті іншої поточної дебіторської заборгованості обліковується заборгованість 

контрагентів за виставленими претензіями, інша заборгованість контрагентів, 

заборгованість покупців основних засобів, заборгованість робітників за отриманими від 

Товариства позиками тощо. 

 

Станом на 31.12.2019 р. за судовими позовами до ПАТ "Азот" щодо стягнення втрат 

внаслідок інфляції, 3% річних за неналежне виконання грошових зобов'язань та 

судового збору за договорами про розподіл природного газу у статті іншої поточної 

дебіторської заборгованості Товариством відображено 81 861 тис. грн. на підставі 

відповідних остаточних рішень суду, що набрали законної сили. 

 

Також станом на 31.12.2019 р. у статті іншої поточної дебіторської заборгованості 

Товариством також обліковується заборгованість ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" та 

заборгованість ПАТ "Інтеграл-Банк" у сумі залишку грошових коштів, які перебували 

на поточних рахунках, відкритих за договорами банківського рахунку, відповідно у 

розмірі 203 750 тис. грн. та 12 286 тис. грн. 

На підставі постанови Правління Національного банку України № 664 від 02.10.2015 р. 

"Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного 

товариства "ДЕЛЬТА БАНК" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб прийнято рішення № 181 від 02.10.2015 р. "Про початок здійснення 

процедури ліквідації ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" та делегування повноважень ліквідатора 

банку" та розпочато процедуру ліквідації. 

На підставі постанови Правління Національного банку України № 816 від 25.11.2015 р. 

"Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного 

товариства "Інтеграл-банк" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб прийнято рішення № 210 від 26.11.2015 р. "Про початок процедури 

ліквідації ПАТ "Інтеграл-банк" та делегування повноважень ліквідатора банку" та 

розпочато процедуру ліквідації. 

  

ПАТ "Черкасигаз" направлено уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" кредиторську вимогу № 2606/29 від 

29.10.2015 р. та уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 

ліквідацію ПАТ "Інтеграл-банк" кредиторську вимогу №  2913/29 від 03.12.2015 р., на 

підставі яких ПАТ "Черкасигаз" було включено у реєстр акцептованих вимог 

кредиторів ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" та ПАТ "Інтеграл-банк" у сьому чергу (довідка ПАТ 

"ДЕЛЬТА БАНК" № 05-3224658 від 19.01.2016 р., довідка ПАТ "Інтеграл-Банк" №  03-

2-04/341 від 11.04.2016 р.). 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість є суттєвою окремо, тому резерв під очікувані 

кредитні збитки такої дебіторської заборгованості нарахований Товариством по 

кожному контрагенту окремо, в розрізі договорів, або у розрізі виду заборгованості. 
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На заборгованість ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" та ПАТ "Інтеграл-банк" Товариством 

нараховані резерви під очікувані кредитні збитки такої дебіторської заборгованості у 

розмірі 100%. 

 

Інші оборотні активи  

 
Інші оборотні активи Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 830 974 

Резерв на знецінення, тис. грн. -  

Балансова вартість, тис. грн. 830 974 

 

У складі інших оборотних активів обліковуються розрахунки за ПДВ, що виникає за 

правилами податкового законодавства України. 

 

3.8. Фінансові ризики, цілі та політика управління 
 

Ринковий ризик 

 

З метою виявлення чинників ринкового ризику, своєчасного реагування та мінімізації 

впливу ризиків на господарську діяльність, Товариство постійно здійснює моніторинг 

ринкових цін на відповідні групи фінансових інструментів та економічних умов, в яких 

функціонує ринок. 

Результати проведеного Товариством аналізу ринкових цін фінансових інструментів 

минулого та поточного звітних періодів продемонстрували, що суттєвої зміни ринкової 

вартості фінансових інструментів Товариства не відбувалось. 

Отже, у звітному періоді ринковий ризик, на який наражаються фінансові інструменти 

Товариства, знаходиться на прийнятному рівні та вирішально не впливає на фінансовий 

результат діяльності Товариства. 
Також Товариством проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій та 

умов, які можуть спричинити значні коливання ринкових цін на фінансові інструменти 

Товариства та подібні фінансові інструменти у майбутньому. У 2020 році 

управлінський персонал Товариства переглядає рівень ринкового ризику, забезпечує 

своєчасне реагування та вживає відповідних заходів у зв'язку із світовою пандемією 

коронавірусної інфекції (COVID-19) та запровадженням Кабінетом Міністрів України 

карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого 

поширення в Україні. 

 

Ціновий ризик фінансових інструментів 

 

З метою управління ціновим ризиком Товариство періодично здійснює аналіз 

чутливості прибутку та капіталу Товариства до зміни курсів акцій.  

 

Валютний ризик 

 

Станом на 31.12.2018 р. та станом на 31.12.2019 р. у Товаристві були відсутні активи та 

зобов'язання, виражені в іноземній валюті. Протягом 2019 року Товариство не 

здійснювала операцій в іноземній валюті. 

Отже, у звітному періоді валютний ризик, на який наражаються фінансові інструменти 

Товариства, знаходиться на мінімальному рівні та суттєво не впливає на фінансовий 

результат діяльності Товариства. 
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Відсотковий ризик 

 

Станом на 31.12.2018 р. та станом на 31.12.2019 р. у Товаристві були відсутні суттєві  

фінансові інструменти, які наражаються на відсоткові ризики, а отже, у звітному 

періоді відсотковий ризик знаходиться на мінімальному рівні та суттєво не впливає на 

фінансовий результат діяльності Товариства. 

 

Кредитний ризик 

 

У звітному періоді кредитний ризик, на який наражається Товариство, знаходиться на 

прийнятному рівні та вирішально не впливає на фінансовий результат діяльності 

Товариства. У 2020 році управлінський персонал Товариства переглядає рівень 

кредитних ризиків та вживає відповідних заходів у зв'язку із світовою пандемією 

коронавірусної інфекції (COVID-19) та запровадженням Кабінетом Міністрів України 

карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого 

поширення в Україні. 

 

Ризик ліквідності 

 

Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. 

Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та 

іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від 

операційної діяльності.  

У звітному періоді ризик ліквідності, на який наражається Товариство, знаходиться на 

прийнятному рівні та вирішально не впливає на фінансовий результат діяльності 

Товариства. 

В той же час у 2020 році управлінський персонал Товариства переглядає рівень ризику 

ліквідності, посилює контроль за ліквідністю та платоспроможністю та вживає 

відповідних заходів у зв'язку із світовою пандемією коронавірусної інфекції (COVID-

19) та запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних 

заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні. 
 

 

3.9. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 

 
Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 

Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Балансова вартість, тис. грн. 856 856 

 

У складі необоротних активів, утримуваних для продажу, станом на 31.12.2018 р. та на 

31.12.2019 року обліковуються квартири, утримувані для продажу у майбутньому. 

Вказані квартири обліковуються в звітності за собівартістю, що дорівнює вартості їх 

придбання. 

 

Товариством проведено аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що вказані 

необоротні активи втратили частину своєї вартості унаслідок знецінення. Свідчень про 

зменшення їх вартості у звітному періоді у Товариства немає. 

 

3.10. Грошові кошти та їх еквіваленти 
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Грошові кошти та їх еквіваленти, відображені у окремій фінансовій звітності, 

включають: 

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

готівкові грошові кошти в 

національній валюті, тис. грн. 
32 154 

поточні рахунки в банках в 

національній валюті, тис. грн. 
19 788 2 270 

еквіваленти грошових коштів, 

тис. грн.. 
47 59 

Всього грошові кошти та їх 

еквіваленти, тис. грн. 
19 867 2 483 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти відображаються за амортизованою собівартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка. Оскільки наслідки дисконтування 

не істотні, Товариство не здійснювало дисконтування вартості даних фінансових 

активів. 

 

3.11. Власний капітал 

 
Статутний капітал 
 

Товариство засноване відповідно до наказу Державного комітету України по нафті та 

газу № 102 від 11.03.1994 року шляхом перетворення державного підприємства по 

газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" у відкрите акціонерне товариство 

відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" № 210/93 

від 15.06.1993 року. 

Засновником Товариства є Державний комітет України по нафті і газу. 

Статут Товариства зареєстровано Черкаською міською Радою народних депутатів 

23.01.1995 року за № 03361402. 

Перша емісія зареєстрована 14.04.1997 року Черкаським територіальним управлінням 

Державною комісією по цінним паперам та фондовому ринку. Свідоцтво про 

реєстрацію випуску цінних паперів № 64/23/1/97 від 14.04.1997 року. Сума емісії – 

6 932 700 грн., номінальна вартість - 0,25 грн., кількість акцій - 27 730 800 шт. 

Статутний капітал склав 6 932 700 грн. 

Зареєстровано випуск акцій 28.10.1998 року Черкаським територіальним управлінням 

Державною комісією по цінним паперам та фондовому ринку. Свідоцтво про 

реєстрацію випуску цінних паперів № 206/23/1/98 від 28.10.1998 року. Сума 

6 932 700 грн., номінальна вартість - 0,25 грн., кількість акцій - 27 730 800 шт. 

Статутний капітал склав 6 932 700 грн. 

Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 8 від 24.03.2005 року) було 

затверджено результати підписки на акції другого випуску на 28 533 879,25 грн., 

шляхом додаткового випуску 114 135 517 простих іменних акцій номінальною вартістю 

0,25 грн. та прийнято рішення про збільшення статутного капіталу до 

35 446 579,25 грн., шляхом викладення в новій редакції. 

Додатковий випуск зареєстрований 20.05.2005 року Державною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку на підставі рішення Соснівського районного суду 

м. Черкаси від 18.05.2005 року у справі  № 2-3849-2005 р. Свідоцтво про реєстрацію 

випуску акцій від  20.05.2005 р. № 228/1/05. 
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Зміни до статуту Товариства зареєстровані Черкаською міською Радою народних 

депутатів 13 травня 2005 року за номером 10261050002001179. Статутний капітал, 

вказаний у статуті Товариства з урахування вказаних змін, склав  35 466 579,25 грн. та 

поділений на 141 866 317 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 

 

Згідно рішення Наглядової ради (протокол засідання № 35 від 10.12.2012 року), в 

2013 році Товариством переведено акції в бездокументарну форму існування. Випуск 

акцій в бездокументарній формі зареєстровано Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку. 

У зв’язку з переведенням акцій  в бездокументарну форму існування 15.01.2013 року 

Товариством отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску № 222/1/07 (дата реєстрації 

випуску акцій 25.05.2007 року). Глобальний сертифікат № 222/1/07 депоновано в 

ПАТ "Національний депозитарій України" 01.02.2013 року. 

Зберігачем акцій Товариства є ПАТ "Банк "Кліринговий Будинок". 

 

Рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства від 17.09.2013 року (протокол № 10) 

діяльність Товариства приведена у відповідність із Законом України "Про акціонерні 

товариства", а саме: 

- змінено найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРКАСИГАЗ"; 

- затверджено Статут ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" в новій редакції. 

- затверджені внутрішні положення Товариства в новій редакції. 

 

Згідно нової редакції Статуту Товариства, зареєстрованої Реєстраційною службою 

Черкаського міського управління юстиції Черкаської області 25.09.2013 року під 

№ 10261050052001179, статутний капітал Товариства становить 35 466 579,25 грн., 

поділений на 141 866 317 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 

кожна. 

У зв'язку із зміною найменування 16.10.2013 року Товариством отримано в 

Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку Свідоцтво про реєстрацію 

випуску цінних паперів № 222/1/07 (дата реєстрації випуску акцій 25.05.2007 року). 

 

03.07.2014 року Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 11) були 

прийняті, зокрема, наступні рішення: 

1) чистий прибуток, отриманий Товариством у 2013 році у сумі 3 522 000 грн., 

залишити у розпорядженні Товариства та спрямувати його: 

 - на поповнення резервного капіталу 5 % - 176 100 грн.; 

 -  на розвиток виробництва – 508 573,66 грн.; 

 - на збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, в 

сумі 2 837 326,34 грн.; 

2) збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 35 466 579,25 грн., до 

38 303 905,59 грн., за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку 

Товариства за 2013 рік в сумі 2 837 326,34 грн., шляхом підвищення номінальної 

вартості акції з 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна до 0,27 грн. (двадцять сім 

копійок) кожна; 

3) прийняти рішення про випуск простих іменних акцій Товариства нової номінальної 

вартості 0,27 грн. (двадцять сім копійок) кожна. Кількість простих іменних акцій 

залишається незмінною і становить 141 866 317 штук, прості іменні акції старої 

номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна обмінюються на прості 

іменні акції нової номінальної вартості 0,27 грн. Обмін акцій старої номінальної 
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вартості на акції нової номінальної вартості здійснюється після реєстрації випуску 

акцій та переоформлення і депонування глобального сертифіката; 

4) затвердити зміни до статуту Товариства у зв’язку із збільшенням статутного капіталу 

до 38 303 905,59 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій до 0,27 грн. 

Відповідні зміни до Статуту Товариства зареєстровані 16.07.2014 року під номером 

10261050057001179. 

Зареєстровано випуск акцій 02.09.2014 року Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 102/1/2014 від 

02.09.2014 року. Сума 38 303 905,59 грн., номінальна вартість - 0,27 грн., кількість 

акцій – 141 866 317 шт. 

Статутний капітал, з урахуванням вказаних змін, станом на 31.12.2014 року склав 

38 303 905,59 грн. 

 

Згідно постанови, винесеної в межах досудового розслідування за 

№ 42017000000000428 від 16.02.2017 р., Рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку № 565 від 14.07.2017 р. "Про зупинення внесення змін до 

системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів емітованих 

ПАТ "Черкасигаз", з 17.07.2017 р. зупинено внесення змін до системи депозитарного 

обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ "Черкасигаз" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 03361402).  

 

Згідно інформаційної довідки щодо інформації про акціонерів які володіють 5 та більше 

відсотками статутного капіталу емітента ПАТ "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" від 06.04.2020 р. № 13929, складеного депозитарієм ПАТ 

"Національний депозитарій України" станом на 31.12.2019 р., акціонерами, які володіють 5 

та більше відсотків акцій, є наступні: 

 

 

Найменування 

юридичної сторонами 
Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 
ТОВ "Міжрегіональна 

торгова компанія" 
32851967 

01014, м. Київ, вул. 

Мічуріна, буд. 4 

22 430 608 15,81 

Perritt Select Investments 

Limited/Перрітт Селект 

Інвестментс Лімітед, 

1403836, 

ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ 

(Брит.)  

1403836 

Qwomar Trading 

Building, 

 Road Toun, 6, 3rd 

floof, Tortola, 875 

32 000 000 22,56 

ТОВ "Ласфано Україна" 35850662 

04119, м. Київ, вул. 

Дегтярівська, буд. 

25-А, корпус Н, 

оф. 8 

28 874 557 20,35 

Акціонерне товариство 

"Національна 

акціонерна компанія 

"Нафтогаз України" 

20077720 

Б.Хмельницького, 

6, м.Київ, Київська 

область, 01001, 

Україна 

14142708 9,97 

Болбас Володимир 

Григорович 

2328805771 

 

м. Київ вул. 

Ентузіастів буд.29/2 

кв.56, м. Київ, м. 

Київ, 02154, 

УКРАЇНА 

14000000 9,87 
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На кінець 2019 року власний капітал Товариства зменшився на 42 171 тис. грн., і, 

станом на 31.12.2019 року складає (-816) тис. грн. Зменшення власного капіталу 

відбулося за рахунок отримання Товариством у 2019 році збитку за результатами 

фінансово-господарської діяльності. 

 

 

Витрати на випуск власних акцій 

 

У 2019 році випуск власних акцій Товариством не проводився. 

 

Несплачений капітал  

 

Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 р. статутний капітал Товариства сплачений 

повністю, сума несплаченого капіталу відсутня. 

 

Вилучений капітал 

 

Станом на 31.12.2018 року та на 31.12.2019 року у Товариства відсутній вилучений 

капітал. 

 

Емісійний дохід  

 

Станом на 31.12.2018 року та на 31.12.2019 року у Товариства відсутній емісійний 

дохід. 

 

Інший капітал (інші сукупні прибутки) 

 

Капітал у дооцінках 

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Капіталу у дооцінках,  

тис. грн. 
2 645 2 561 

 

У складі капіталу у дооцінках відображена сума дооцінки (індексації) основних засобів 

(які в експлуатації станом на 31.12.2019 року), що була проведена на момент 

приватизації Товариства. 

Назаренко Сергій 

Леонідович 
2342506597 

Київ 

Червоноармійська 

131, кв. 118, Київ, 

м. Київ, 03150, 

УКРАЇНА 

14000000 9,87 

NEWAVIT HOLDING 

AND FINANCE (NHF) 

LIMITED (НЕВАВІТ 

ХОЛДІНГ ЕНД 

ФАЙНЕНС (НХФ) 

ЛІМІТЕД)    

Країна: КІПР 

HE284324 

Чітрон, 30, 3-й 

поверх,кв./оф. А32, 

Нікосія, Кіпр 

(пошта: 03151, 

м.Київ вул. 

Н.Ополчення 1), 

Чітрон, 30, 3-й 

поверх,кв./оф. А32, 

Нікосія, Кіпр, 

(пошта: 03151, 

м.Київ, 1075, КІПР 

937000 6,60 

Всього: 126384873 95,03 
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Додатковий капітал 

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Додатковий капіталу,  

тис. грн. 
269 075 258 943 

 

У складі додаткового капіталу відображена вартість отриманого Товариством з метою 

ведення господарської діяльності державного та комунального майна, яке 

використовується для забезпечення транспортування, зберігання та розподілу 

природного газу - об'єкти газорозподільних мереж і споруди на них (ГРП, ШРП, СКЗ) 

(Газопроводи). 
 

Сума зменшення балансової вартості Газопроводів, вартість яких первісно була 

відображена у складі додаткового капіталу, зменшує суму, акумульовану у власному 

капіталі у складі додаткового капіталу. 
 

Сума додаткового капіталу щомісячно зменшується на суму амортизації Газопроводів з 

одночасним визнанням цієї суми у складі прибутків. 

 

Резервний капітал 

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Резервний капітал, тис. грн. 43 517 43 517 

 

Протягом 2019 року Загальних зборів акціонерів не відбувалось. 

 

Виплата дивідендів 

 

У 2018 році Товариством були отримані збитки, тому у 2019 році дивіденди за 

результатами діяльності не нараховувалися.  
 

Управління капіталом 

 

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 

забезпечення доходу Товариства, а також належного прибутку учасникам Товариства. 

Управлінський персонал Товариства здійснює регулярний огляд структури капіталу. 

 

3.12. Резерви (забезпечення) 
 

Резерв (забезпечення) для відшкодування майбутніх витрат і платежів на виплату 

відпусток працівникам 

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Поточні забезпечення, тис. грн. 12 019 12 984 

 

Інші резерви (забезпечення майбутніх витрат і платежів)   

 

Товариством проведено аналіз наявності обставин, існування яких спричинило б 

необхідність створення інших резервів (забезпечень майбутніх витрат і платежів) за 
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результатами якого встановлено, що обґрунтовані підстави для створення інших 

резервів (забезпечень) відсутні. 

 

3.13. Інші довгострокові зобов’язання  

 
Довгострокові зобов'язання, які не є фінансовими зобов'язаннями: 

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Інші довгострокові 

зобов'язання, тис. грн. 
3 217 9 522 

 
У складі інших довгострокових зобов'язань обліковується заборгованість Товариства 

перед юридичними та фізичними особами за Газопроводи, які належать їм на праві 

власності, але передані на баланс та в експлуатацію Товариства по Договорам на 

господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між 

власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), що 

передбачено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг "Про затвердження Кодексу 

газорозподільних систем" №  2494 від 30.09.2015 р. 

Детальніше щодо обліку таких газопроводів описано у розділі "Основні засоби" цих 

приміток. 

 

3.14. Цільове фінансування 

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Цільове фінансування, тис. грн. 20 381 31 297 

 

Сума заборгованості визначається Товариством щомісяця як різниця між сумою 

коштів, фактично отриманих від споживачів у складовій тарифу за послуги з розподілу 

природного газу, та сумою визнаного доходу у розмірі 100 відсотків амортизації 

лічильників газу, встановлених в зв'язку з виконанням Інвестиційної програми/Плану 

розвитку газорозподільної системи, при їх вибутті. 

 

3.15. Поточні зобов'язання 
 

Фінансові поточні зобов'язання 

 

Оскільки різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю є 

несуттєвою, Товариство не відображало перерахунок амортизованої вартості із 

застосуванням методу ефективної ставки відсотка та визнало заборгованість у 

фінансовій звітності за первісною вартістю. 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги, тис. 

грн. 

883 168 952 659 
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Найбільш вагомою сумою кредиторської заборгованості є заборгованість за послуги з 

транспортування природного газу та балансування обсягів природного газу перед ПАТ 

"Укртрансгаз" у сумі 732 767 тис. грн.  

 

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом  

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з бюджетом, тис. 

грн. 

1 922 3 007 

 

У статті поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом обліковується 

заборгованість Товариства по сплаті окремих видів податків та зборів, встановлених 

Податковим кодексом України, а саме: податку на доходи фізичних осіб, акцизного 

податку, екологічного податку, плати за землю тощо. 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів  

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з одержаних 

авансів, тис. грн. 

4 865 5 640 

 

У складі поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансів обліковується 

заборгованість Товариства за авансами, отриманими від кінцевих споживачів за 

послуги з розподілу природного газу розподільними трубопроводами, на поставку 

скрапленого газу, а також заборгованість за авансами, отриманими Товариством по 

іншій діяльності, а саме: надання послуг по газифікації, ремонтні роботи та 

обслуговування газопроводів, ремонт та обслуговування газового обладнання, 

виготовлення проектів та виконання робіт з підготовки технічної документації по 

газифікації об'єктів тощо. 

Основними категоріями споживачів, що перераховують Товариству аванси на 

постачання товарів, робіт, послуг є наступні: 

- населення; 

- промислові підприємства; 

- бюджетні установи та організації; 

- комунально-побутові організації. 

Найбільша сума поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансів доводиться 

на заборгованість по розрахункам за розподіл природного газу населенню та 

промисловим підприємствам і бюджетним організаціям та установам. 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками 

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з учасниками, тис. 

грн. 

- - 

 

Станом на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. суми заборгованості перед акціонерами 

відсутні.  

 

Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків 
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Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Поточні зобов'язання із 

внутрішніх розрахунків, тис. грн. 
- - 

 

Станом на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. суми поточних зобов'язань із внутрішніх 

розрахунків відсутні.  

 

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування  

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками зі страхування, 

тис. грн. 

979 1 361 

 

У даній статті балансу відображена заборгованість Товариства по сплаті єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з оплати праці, 

тис. грн. 

3 963 5 640 

 

У статті балансу "Поточні зобов'язання по оплаті праці" відображена заборгованість 

Товариства по розрахункам з працівниками по заробітній платі та іншим виплатам, 

передбаченим законодавством та колективним договором. 

 

Інші поточні зобов'язання. 

 
Показник Сума, станом на 31.12.2018 р. Сума, станом на 31.12.2019 р. 

Інші поточні зобов'язання, тис. 

грн. 
64 364 76 445 

 

Значну питому вагу займає заборгованість Товариства по встановленню лічильників 

при виконанні Інвестиційної програми газорозподільного підприємства/Плану розвитку 

газорозподільної системи, що станом на 31.12.2019 р. складає 61 258 тис. грн. Така 

сума заборгованості визначається Товариством як різниця між сумою коштів на 

оснащення житлового фонду лічильниками газу, що закладено у вартість тарифу на 

послуги з розподілу природного газу для потреб споживачів та сумою коштів, 

фактично отриманих від населення та інших споживачів у складовій тарифу за послуги 

з розподілу природного газу. 

У складі інших поточних зобов'язань обліковується заборгованість Товариства перед 

підзвітними особами, заборгованість по виконавчим листам працівників, 

заборгованість перед фізичними особами, які виконують роботи та надають послуги, 

згідно договорів цивільно-правового характеру. 

Також у вказаній статті відображені суми податкового зобов'язання, які виникають за 

правилами податкового законодавства. 

 

3.16. Виплати працівникам 
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Середня кількість працівників Товариства – 2 096 осіб. 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками за страхуванням 

 

Єдиний внесок, який нараховується та сплачується Товариством, визначається в розмірі 

від 8,41 до 22 відсотків, відповідно до виду виплат. 

 

3.17. Пов'язані сторони 
 

Умови здійснення операцій з пов'язаними сторонами  

 

Операції з пов'язаними сторонами були здійснені тільки з провідним управлінським 

персоналом на умовах трудових відносин. 

Інших операцій з пов’язаними сторонами у Товариства не відбувалось. 

 

Інформація щодо компенсації провідному управлінському персоналу 

 

Загальна сума компенсації провідному управлінському персоналу за 2019 рік становить 

9 193,7 тис. грн. (за 2018 рік – 6 324 тис. грн.), в тому числі винагорода голові та членам 

правління, іншому провідному управлінському персоналу – 9 193,7 тис. грн. 

 

Винагорода управлінському персоналу включена до адміністративних витрат 

Товариства. Усі виплати управлінському персоналу носять короткостроковий характер. 

 

Оцінка заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами  

 

Оскільки у звітному періоді були здійснені операції тільки з провідним управлінським 

персоналом на умовах трудових відносин, то Товариство не здійснювало перерахунок 

амортизованої вартості із застосуванням методу ефективної ставки проценту та визнала 

заборгованість у фінансовій звітності за первісною вартістю. 

 

Знецінення дебіторської заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами 

 

Резерв на знецінення дебіторської заборгованості за операціями з пов'язаними 

сторонами протягом 2019 р. Товариством не нараховувався, адже дебіторська 

заборгованість, яка потребую такі нарахування, відсутня.  

 

Безнадійна заборгованість за операціями з пов'язаними сторонами 

  

Протягом звітного періоду Товариством не проводилося списання безнадійної 

дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами. 

 

 

3.18. Виправлення помилок минулих періодів та коригування окремої 

фінансової звітності.  
 

У звітному періоді Товариством виявлено наступні помилки за попередній звітній 

період, що підлягають коригуванню: 

Коригування суми дебіторської  та кредиторської заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги; 
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Коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку); 

Коригування суми розрахунків з бюджетом; 

Коригування сум інших поточних зобов'язань. 

 

Суми виправлення та статті фінансових звітів, на які вони впливають: 

 

 

В окремій фінансовій звітності за 2019 рік вказані коригування були відображенні 

шляхом коригування залишків відповідних активів, зобов'язань, непокритого збитку на 

початок звітного періоду, тобто 01.01.2019 р. 

 

 

3.19. Події після звітного періоду 
 

Події, які свідчать про умови, що існують на дату закінчення звітного періоду.  

 

Протягом 2019 року резерви сумнівних боргів не створювалися. Частина раніше 

нарахованого резерву скориговано на суму 1 046 тис. грн. Це кошти, які надійшли у 

2019 році в погашення боргів від контрагентів, заборгованість по яких у попередніх 

періодах була визнана сумнівною. 

 

Інших подій станом на 31.12.2019 року після звітного періоду та на дату схвалення 

керівництвом до оприлюднення окремої фінансової звітності, які свідчили б про умови, що 

існують на дату закінчення звітного періоду та інформація щодо яких є суттєвою, у 

Стаття Балансу (звіту 

про фінансовий стан) 

Сума, станом на 

31.12.2018 р. 

(до виправлення 

помилок), тис. грн. 

Сума помилки, 

тис. грн. 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

(після виправлення 

помилок), тис. грн. 

Дебіторська 

заборгованість за 

продукцію, товари, 

роботи, послуги 

412 704 7 412 697 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками з 

бюджетом 

18 669 -1 763 20 432 

у тому числі з 

податку на прибуток 
2 307 -1 763 4 070 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий збиток) -313 962 -1 776 -312 186 
Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 883 171 3 883 168 
Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

розрахунками з 

бюджетом 1 938 16 1 922 
Інші поточні 

зобов'язання 64 365 1 64 364 
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Товариства не було. 

 

Події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду. 

 

1) В 2020 році українське суспільство та економіка держави зазнають негативного впливу 

коронавірусної інфекції COVID-19, для запобігання поширенню якої на території України 

Урядом введено карантинні заходи.   В результаті цього соціальна i економічна ситуація в 

країні в 2020 році характеризується достатньою нестабільністю, що призводить до 

виникнення невизначеності майбутніх умов функціонування підприємств в України. 

 

2) В першому кварталі 2020 року Товариством припинено визнання поточної 

дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі 73 710 тис. грн. та 

нарахованого на таку дебіторську заборгованість резерву під очікувані кредитні збитки 

у розмірі 71 212 тис. грн. у зв'язку невідповідністю такої заборгованості критеріям 

визнання. 

 

 

3.20. Умовні активи та умовні зобов'язання  
 

Умовні активи 

 

Станом на 31.12.2019 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску окремої 

фінансової звітності Товариство не має умовних активів. 

 

Умовні зобов'язання 

 

Станом на 31.12.2019 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску окремої 

фінансової звітності Група має наступні умовні зобов'язання:  

 

1) за позовом ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Черкасигаз" (справа 925/1112/19), за участю 

третіх осіб на стороні відповідача, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета 

спору Товариство з обмеженою відповідальністю "Метіда" та Комунальне 

підприємство "Смілакомунтеплоенерго" про стягнення заборгованості за послуги 

балансування обсягів природного газу за договором транспортування природного газу 

№ 1512000718 від 17.12.2015 р.  

 

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 13 березня 2020 року позовні 

вимоги задоволено частково. Вирішено стягнути з Товариства на користь ПАТ 

"Укртрансгаз" 1 102 056 грн. 01 коп. пені, 1 949 грн. 81 коп. витрат на сплату судового 

збору. В решті вимог в позові відмовлено. 

 

Спеціалісти відділу юридичного забезпечення та управлінський персонал Товариства 

позитивно оцінюють перспективи судового розгляду зазначених справ, адже: 

- ПАТ "Черкасигаз" вважає, що позивачем не доведено обґрунтованість  та реальність 

його витрат, пов'язаних із врегулюванням небалансу відповідача та наявність підстав 

для стягнення з Товариства на користь позивача витрат із здійснення балансування, в 

тому числі неправомірного застосування коефіцієнту компенсації із значенням "1,2"; 

- наявна позитивна судова практика. 

 

3.21. Доходи 
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Дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

Товариством за 2019 рік відображено чистий доход від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) в сумі 501 494 тис. грн., в 2018 році – 457 585 тис. грн. 

У складі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 

звітному періоді відображені наступні види доходів: 

 
Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2018 рік, тис. грн. 

Дохід від розподілу природного 

газу 
430 697 399 479 

Дохід від реалізації 

скрапленого газу 
17 497 14 664 

Дохід від іншої діяльності 53 300 43 442 

Всього  501 494 457 585 

 

Дохід від розподілу природного газу 

 

Доходи від розподілу газу споживачам визнаються відповідно до тарифів, 

встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики (далі - НКРЕ) та обсягів споживання.  

 

У складі чистого доходу Товариством не враховується частина вартості тарифу на 

послуги з розподілу природного газу для потреб споживачів, що направляються 

газорозподільними підприємствами на оснащення житлового фонду лічильниками газу, 

згідно з Інвестиційною програмою газорозподільного підприємства/Планом розвитку 

газорозподільної системи на 2018-2027 роки. Такі доходи відображаються у складі 

інших доходів в момент та в сумі понесених витрат. 

 

Інші операційні доходи 

 

У звітному періоді Товариством відображено інші операційні доходи на загальну суму 

16 464 тис. грн., у попередньому – 109 386 тис. грн. 

До інших операційних доходів Товариства відносяться наступні види доходів: 

 
 

Види доходів 
За 2019 рік, тис. грн. За 2018 рік, тис. грн. 

Дохід від отриманих штрафів, 

пені та інших санкцій 
933 74 

Доходи, отримані за рахунок 

відшкодування вартості раніше 

списаних активів та надходження 

боргів по заборгованості, яка 

визнана сумнівною 

1046 7 

Дохід від реалізації інших 

оборотних активів  
1221 406 

Дохід від списання 

кредиторської заборгованості  
14 1 576 

Дохід від операційної оренди 

активів 
535 536 

Інші доходи від операційної 

діяльності 
12715 106 787 

Всього  16 464 109 386 

 



 

84 

 

 

Інші доходи 

 

За 2019 рік Товариством відображено інший доход в сумі 21 922 тис. грн., в 2018 році – 

20 526 тис. грн. 

До складу іншого доходу Товариства відносяться наступні види доходів: 

 
Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2018 рік, тис. грн. 

Дохід від безоплатно отриманих 

активів  
21 595 20 499 

Дохід від відновлення корисності 

активів                                                                                                                                     
127 25 

Інші доходи  200 2 

Всього  21 922 20 526 

 

 

3.22. Витрати 

 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

Собівартість реалізованої Товариством продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік 

становить 539 327 тис. грн., за 2018 рік – 631 519 тис. грн. 

До складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відносяться: 

 
Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2018 рік, тис. грн. 

Собівартість розподілу 

природного газу 
483 258 581 013 

Собівартість інших 

робіт, послуг 
36 308 33 581 

Собівартість 

скрапленого газу 
19 761 16 925 

Всього  539 327 631 519 

 

Адміністративні витрати 

 

За аналізований період адміністративні витрати Товариства становили 29 012 тис. грн., 

за попередній період  – 24 257 тис. грн. 

У складі адміністративних витрат Товариства враховуються наступні витрати: 

 
Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2018 рік, тис. грн. 

Витрати на оплату праці 17 204 13 754 

Інші адміністративні витрати 6 252 5 228 

Відрахування в соціальні фонди 3 155 2 579 

Матеріальні витрати 1 936 2 337 

Амортизація 465 359 

Всього  29 012 24 257 

 

Інші операційні витрати 

 

Сума інших операційних витрат, відображених у окремій фінансовій звітності 

Товариства у 2019 році, складає 10 098 тис. грн., в 2018 році – 115 895 тис. грн. 

До складу інших операційних витрат Товариства відносяться наступні види витрат: 

 
Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2018 рік, тис. грн. 
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Визнані штрафи, пені, неустойки 23 184 

Резерв під очікувані кредитні 

збитки та безнадійні борги 
0 49 272 

Собівартість реалізованих 

виробничих запасів 
254 161 

Інші  витрати операційної 

діяльності 
9 821 66 278 

Всього  10 098 115 895 

 

У складі інших операційних витрат найбільш питому вагу займають витрати на 

компенсаційні виплати та судові збори, а також інші витрати операційної діяльності. 

 

Інші витрати 

 

Сума інших витрат, які відображені у окремій фінансовій звітності Товариства у 2019 

році становить 6 тис. грн., в 2018 році – 14 тис. грн. 

 
Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2018 рік, тис. грн. 

Списання необоротних активів 6 14 

Всього  6 14 

 

3.23. Інші сукупні доходи 
 

Товариство не має компонентів іншого сукупного доходу. Отже, сукупний дохід 

Товариства у звітному періоді дорівнює показнику чистого збитку у звіті про фінансові 

результати (звіті про сукупний дохід). 

 

 

3.24. Оподаткування прибутку 

 
Станом на 31.12.2018 р. відстрочені податкові активи, відображені у Балансі (Звіті про 

фінансовий стан) Товариства, складають 87 288 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 р. Товариством були враховані наступні 

відстрочені податкові активи: 

- відстрочені податкові активи, які виникають у зв'язку з перенесенням невикористаних 

податкових збитків на майбутні періоди. Податкова база активу станом на 31.12.2018 р. 

135 543 тис. грн., застосована ставка податку – 18 %, розрахована сума відстроченого 

податкового активу складала 24 398 тис. грн. Станом на 31.12.2019 р. податкова база 

активів 173 301 тис. грн., застосована ставка податку – 18 %, розрахована сума 

відстроченого податкового активу складала 31 194 тис. грн.; 

 

- резерв під очікувані кредитні збитки,  який створюється з метою покриття у 

майбутньому безнадійної дебіторської заборгованості. Станом на 31.12.2018 р. 

податкова база активу складала 349 391 тис. грн., застосована ставка податку – 18 %, 

розрахована сума відстроченого податкового активу складала 62 890 тис. грн.  

Податкова база активів станом на 31.12.2019 р. складає 348 344 тис. грн., застосована 

ставка податку – 18 %, розрахована сума відстроченого податкового активу складає 62 

702 тис. грн.; 
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