Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова правлiння

Бобрiвець Володимир Леонiдович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

29.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
21155959
1.4. Місцезнаходження емітента
Тернопільська , д/в, 46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0352) 25-14-83 25-04-92
1.6. Електронна поштова адреса емітента
miskgaz@tr.ukrtel.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Вiдомостi ДКЦПФР 83

30.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.tmgaz.te.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2013
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

Iнформацiя про рейтингове агентство, оскiльки в звiтному перiодi Товариство
послугами рейтингового агенства не користувалось.
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств,
тому що емiтент не входить до складу жодних об"єднань.
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не подається згiдно рiшення

ДКЦПФР №1591.
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв ЦП не подається, оскiльки
Товариством змiнена форма iснування цiнних паперiв з документарної на
бездокументарну
Iнформацiя про дивiденди не подається, оскiльки Товариством дивiденди не
нараховувались i не виплачувались.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не подається, оскiльки Товариством
облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не подається, оскiльки
Товариством iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не подається, оскiльки Товариством
похiднi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не подається,
оскiльки в звiтному перiодi Товариством власнi акцiї не викупались.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних
паперiв не подається, оскiльки Товариством борговi цiннi папери не
випускались, тому гарантiй третьої особи не було.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття не подається, оскiльки Товариством iпотечнi облiгацiї не
випускались.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за
якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не
подається, оскiльки Товариством iпотечнi облiгацiї не випускались, тому
даний вид паперiв не ввiйшов до прав вимоги (застави).
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру
iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски
сертифiкатiв ФОН,
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi
чистих активiв ФОН,
Правила ФОН не подається, оскiльки Товариством iпотечнi сертифiкати та
сертифiкати ФОН не випускались.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) не
подається, оскiльки Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi..
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери,
що виникала єпротягом звiтного перiоду, тому що протягом звiтного перiоду
особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Тернопiльмiськгаз"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
46006
3.1.5. Область, район
Тернопільська , д/в
3.1.6. Населений пункт
м. Тернопiль
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Чернiвецька, 54 А
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серiя А01, №199315
3.2.2. Дата державної реєстрації
16.12.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Тернопiльської мiськлї ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
69972
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
69972
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", м. Тернопiль
3.3.2. МФО банку
338501
3.3.3. Поточний рахунок
26000939
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
валютний рахунок не вiдкритий
3.3.5. МФО банку
0
3.3.6. Поточний рахунок
0
3.4. Основні види діяльності
40.22

РОЗПОДIЛЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ

60.30

ДIЯЛЬНIСТЬ ТРУБОПРОВIДНОГО ТРАНСПОРТУ З ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ

45.33

ГАЗОПРОВIДНI РОБОТИ

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Дата
Державний
закінчення
орган, що видав дії ліцензії
(дозволу)

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

4

5

25.11.2009

Мiнiстерство
регiонального
розвитку та
будiвництва
України

25.11.2014

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв
архiтектури

АВ
489684

Опис

ПАТ "Тернопiльмiськгаз" планує продовжувати
лiцензiю

Нацiональна
комiсiя
Серiя АВ
27.03.2010
26.03.2015
регулювання
№527160
електроенергетики
України (НКРЕ)

Розподiл природного, нафтового газу та газу (метану)
вугiльних родовищ

Опис

Постачання природного газу, газу (метану) вугiльних
родовищ за регульованим тарифом

Товариство планує продовжити лiцензiю

АВ
527161

Опис

Нацiональна
комiсiя
27.03.2010
26.03.2015
регулювання
електроенергетики
України (НКРЕ)

ПАТ "Тернопiльмiськгаз" планує продовжувати
лiцензiю на постачання природного газу за
регульованим тарифом

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Державний комiтет по нафтi та газу
(правонаступник Мiнiстернство
палива та енергетики України)
Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

00013741

01001Україна Київ
Хрещатик, 30

Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт*

0
Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Усього

0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 283 особи в тому числi
осiб,
якi працюють за сумiсництвом 4.
Позаштатних працiвникiв немає.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу немає.
На 31.12.2012 року чисельнiсть працюючих становила 287 чол.
В звiтному роцi прийнято 15 чоловiк, звiльнено-16 чол.
Плиннiсть кадрiв становить 5,5%.Плинiсть кадрiв зменшилась на 1% в порiвняннi з минулим
перiодом.
Фонд оплати працi за 2011 рiк склав 9080 тис.грн., у 2012 р. 9481 тис.грн. Вiдносно попереднього
2011 року спостерiгається збiльшення на 401 тис. грн. Збiльшення фонду оплати працi вiдбулось
за рахунок збiльшення розмiру заробiтної плати працiвникiв.
Працiвники товариства пiдвищують свою квалiфiкацiю на курсах пiдвищення квалiфiкацiї при
Львiвському технiко-економiчному коледжi, навчаються у вищих навчальних закладах заочної
форми навчання. У ПАТ "Тернопiльмiськгаз" кадрової програми , спрямованої на забезпечення
рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам немає.
ПАТ "Тернопiльмiськгаз" за 2012 рiк використало 253 тис.грн. на
виконання комплексних заходiв щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi
та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам
виробничого травматизму, пофесiйного захворювання, аварiям:
- на страхування перевезення небезпечних вантажiв i допуск на перевезення небезпечних вантажiв
-14,1 тис.грн.
- на технiчне обслуговування, ремонт i технiчний огляд автотранспорту, проведення медичного
огляду водiїв - 144 тис.грн.
- на забезпечення працiвникiв спецодягом, спецвзуттям та iнструментом-30 тис.грн.
- на засоби масової iнформацiї -9 тис грн.
- на проведення обовязкового медичного огляду працiвникiв -5,4 тис.грн.
- на обладнання кiмнати вiдпочинку служби аварiйно-вiдновлювальних робiт - 12,3
- на iншi заходи -38,2 тис.грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бобрiвець Володимир Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 238641 17.12.1997 Тернопiльським МУ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.

6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник управлiння по експлуатацiї газового господарства
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як голови правлiння вiдноситься керiвництво дiяльнiстю
Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками
голови правлiння є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою
радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства
для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Отримує заробiтну плату згiдно контракту. Iншої
винагороду не отримує. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.
Cтаж керiвної роботи (рокiв) 21
Iншi посади, якi обiймала посадова особа ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник управлiння по
експлуатацiї газового господарства
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Даткун Володимир Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 600019 23.10.1999 Тернопiльським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", головний iнженер
6.1.8. Опис
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Забезпечує виконання повноважень та обов"язкiв визначених
штатним розписом товариства, приймаєх участь у засiданнях правлiння. Посади на будь-якому

iншому пiдприємствi не обiймає. Винагороди за виконання обов"язкiв як член правлiння в
товариствi не отримує, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.
Cтаж керiвної роботи (рокiв) 20
Iншi посади, якi обiймала посадова особа ВАТ "Тернопiльмiськгаз", головний iнженер
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бобрiвець Вiталiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 250946 16.01.1998 Тернопiльським МУ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", заступник голови правлiння
6.1.8. Опис
Здiйснює керiвництво наглядовою радою.
Погоджує органiзацiйну структуру Товариства та структуру апарату управлiння Товариства.
Виносить на Загальнi збори пропозицiї з питань дiяльностi Товариства у встановленому Статутом
порядку.
Розглядає звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї.
Визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлює порядок надання
iнформацiї акцiонерам та особам , якi не є акцiонерами. Здiйснює контроль за розкриттям
iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства.
Затверджує, за поданням Голови правлiння, керiвникiв структурних пiдроздiлiв.
Аналiзує дiї Правлiння щодо управлiння господарством, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної,
технiчної та цiнової полiтики, дотримання рiшень загальних зборiв Товариства.
Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Винагороди за виконання обов"язкiв як
голови наглядової ради в товариствi не отримує, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Cтаж керiвної роботи (рокiв) 12
Iншi посади, якi обiймала посадова особа ВАТ "Тернопiльмiськгаз", заступник голови правлiння
Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельничук Стефанiя Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 900035 11.09.2002 Тернопiльським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", економiст
6.1.8. Опис
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Забезпечує виконання повноважень та обов"язкiв визначених
штатним розписом товариства, приймаєх участь у засiданнях правлiння. Посади на будь-якому
iншому пiдприємствi не обiймає. Винагороди за виконання обов"язкiв як член правлiння в
товариствi не отримує, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.
Cтаж керiвної роботи (рокiв) 0
Iншi посади, якi обiймала посадова особа ВАТ "Тернопiльмiськгаз", економiст
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член правлiння головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Губиш Сергiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 931096 02.11.2002 Тернопiльським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

СП "Сiнтер", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, складає на основi даних бухгалтерського облiку
бухгалтерську та податкову звiтнiсть, приймає участь у засiданнях правлiння.. Здiйснює контроль
за веденням бухгалтерського облiку та збереження майна, рацiонального використання
матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Приймає участь у засiданнях правлiння
Розробляє основнi напрямки дiяльностi Товариства.
Планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних
пiдроздiлiв, органiзує та контролює виконання планiв.
Дає пропозицiї по розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв Товариства, розмiру та форми
виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради Товариства та Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
Визначає органiзацiйну структуру Товариства та погоджує з Наглядовою радою.
Визначає умови оплати працi працiвникiв Товариства
Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Додаткової винагороди за виконання
обов"язкiв члена правлiння в товариствi не отримує, окрiм заробiтної плати згiдно штатного
розпису.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Протягом звiтного
перiоду змiн на посадi головного бухгалтера не було.
Змiн на посадi члена правлiння протягом звiтного перiоду не було.
Cтаж керiвної роботи (рокiв) 20
Iншi посади, якi обiймала посадова особа СП "Сiнтер", головний бухгалтер
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яроцький Степан Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 903259 12.07.2002 Тернопiльським МВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi аварiйно-диспетчерської служби
6.1.8. Опис
Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової
ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Погоджує органiзацiйну структуру Товариства та
структуру апарату управлiння Товариства.
Виносить на Загальнi збори пропозицiї з питань дiяльностi Товариства у встановленому Статутом

порядку.
Розглядає звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї.
Визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлює порядок надання
iнформацiї акцiонерам та особам , якi не є акцiонерами. Здiйснює контроль за розкриттям
iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства.
Затверджує, за поданням Голови правлiння, керiвникiв структурних пiдроздiлiв.
Аналiзує дiї Правлiння щодо управлiння господарством, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної,
технiчної та цiнової полiтики, дотримання рiшень загальних зборiв Товариства.Протягом звiтного
перiоду винагороди не отримував. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.
Cтаж керiвної роботи (рокiв) 16
Iншi посади, якi обiймала посадова особа ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi
аварiйно-диспетчерської служби
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мусял Любомира Мирославiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 534251 24.03.1999 Тернопiльським МВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник внутрбудинкової служби.
6.1.8. Опис
Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової
ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Погоджує органiзацiйну структуру Товариства та
структуру апарату управлiння Товариства.
Виносить на Загальнi збори пропозицiї з питань дiяльностi Товариства у встановленому Статутом
порядку.
Розглядає звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї.
Визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлює порядок надання
iнформацiї акцiонерам та особам , якi не є акцiонерами. Здiйснює контроль за розкриттям
iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства.
Затверджує, за поданням Голови правлiння, керiвникiв структурних пiдроздiлiв.
Аналiзує дiї Правлiння щодо управлiння господарством, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної,
технiчної та цiнової полiтики, дотримання рiшень загальних зборiв Товариства.Протягом звiтного
перiоду винагороди не отримувала. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Cтаж керiвної роботи (рокiв) 7
Iншi посади, якi обiймала посадова особа ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник внутрбудинкової
служби.
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шамрай Анатолiй Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 600108 26.10.1999 Тернопiльським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi
6.1.8. Опис
Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової
ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Погоджує органiзацiйну структуру Товариства та
структуру апарату управлiння Товариства.
Виносить на Загальнi збори пропозицiї з питань дiяльностi Товариства у встановленому Статутом
порядку.
Розглядає звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї.
Визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлює порядок надання
iнформацiї акцiонерам та особам , якi не є акцiонерами. Здiйснює контроль за розкриттям
iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства.
Затверджує, за поданням Голови правлiння, керiвникiв структурних пiдроздiлiв.
Аналiзує дiї Правлiння щодо управлiння господарством, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної,
технiчної та цiнової полiтики, дотримання рiшень загальних зборiв Товариства.Протягом звiтного
перiоду винагороди не отримувала. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.
Cтаж керiвної роботи (рокiв) 24
Iншi посади, якi обiймала посадова особа ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цицирко Ярослав Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 298164 07.03.1998 Тернопiльським МУ УМВС в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Тернопiльмiськгаз" iнженер пiдземних газопроводiв
6.1.8. Опис
Проиймає участь у засiданнях правлiння
Розробляє основнi напрямки дiяльностi Товариства.
Планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних
пiдроздiлiв, органiзує та контролює виконання планiв.
Дає пропозицiї по розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв Товариства, розмiру та форми
виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради Товариства та Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
Визначає органiзацiйну структуру Товариства та погоджує з Наглядовою радою.
Визначає умови оплати працi працiвникiв Товариства
Додаткової винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримує, окрiм заробiтної
плати згiдно штатного розпису.Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Cтаж керiвної роботи (рокiв) 0
Iншi посади, якi обiймала посадова особа ВАТ "Тернопiльмiськгаз" iнженер пiдземних
газопроводiв
Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пищ Iгор Ярославович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 126559 13.11.1996 Тернопiльським МУ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1965

6.1.5. Освіта**
середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник служби пiдземних газопроводiв
6.1.8. Опис
Погоджує органiзацiйну структуру Товариства та структуру апарату управлiння Товариства.
Виносить на Загальнi збори пропозицiї з питань дiяльностi Товариства у встановленому Статутом
порядку.
Розглядає звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї.
Визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлює порядок надання
iнформацiї акцiонерам та особам , якi не є акцiонерами. Здiйснює контроль за розкриттям
iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства.
Затверджує, за поданням Голови правлiння, керiвникiв структурних пiдроздiлiв.
Аналiзує дiї Правлiння щодо управлiння господарством, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної,
технiчної та цiнової полiтики, дотримання рiшень загальних зборiв Товариства. Посади на будьякому iншому пiдприємствi не обiймає. Винагороди за виконання обов"язкiв як член наглядової
ради в товариствi не отримує, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Cтаж керiвної роботи (рокiв) 7
Iншi посади, якi обiймала посадова особа ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник служби пiдземних
газопроводiв
Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПАТ НАК "Нафтогаз України"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 20077720 6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Представником вiд юридичної особи акцiонера призначено Федорiйчука Ярослава Петровича
Голова ревiзiйної комiсiї керує роботою ревiзiйної комiсiї, органiзовує перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi товариства, доповiдає про результати перевiрок на Загальних зборах
акцiонерiв Ревiзiйнiй комiсiї товариства повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi
документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. Ревiзiйна комiсiя складає висновки на
пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Вищий орган Товариства не
може затверджувати рiчний баланс.
Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням
перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю.
Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше
половини її членiв. Рiшення ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало бiльше половини членiв ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi, у випадку
рiвностi голосiв голос голови
ревiзiйної комiсiї є вирiшальним. Ревiзiйна комiсiя зобов"язана вимагати позачергового скликання
Загальних зборiв або проведення засiдання Наглядової Ради
Винагороди за виконання обов"язкiв голови ревiзiйної комiсiї посадова особа не отримує.
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голоюха Галина Богданiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 126559 13.11.1996 Тернопiльським МУ УМВС в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера ВАТ "Тернопiльмiськгаз", Тернопiльський облагропостач
бухгалтер
6.1.8. Опис
Як Член Ревiзiйної комiсiї бере участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Права та
обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються законом, Статутом Товариства та положенням
про ревiзiйную комiсiю.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати
скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми
на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого
голосу.Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та
Правлiння у випадках, передбачених Законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями
Товариства.Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори, Наглядову раду про результати перевiрок

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних
зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством
законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати
здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя
проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового
року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Cтаж керiвної роботи (рокiв) 2
Iншi посади, якi обiймала посадова особа оператор вiддiлу статистики заступник головного
бухгалтера ВАТ "Тернопiльмiськгаз", Тернопiльський облагропостач бухгалтер
Iнших посад на iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Винагороди як член ревiзiйної комiсiї в товариствi не отримує.
Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дзюба Богдан Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 570185 01.07.1999 Тернопiльським МВ УМВС в м.Тернополi
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
завод ВПД
6.1.8. Опис
Як Член Ревiзiйної комiсiї бере участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Права та
обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються законом, Статутом Товариства та положенням
про ревiзiйную комiсiю.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати
скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми
на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого
голосу.Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та
Правлiння у випадках, передбачених Законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями
Товариства.Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори, Наглядову раду про результати перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних

зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством
законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати
здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя
проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового
року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Cтаж керiвної роботи (рокiв) 19
Iншi посади, якi обiймала посадова особа завод ВПД
Iнших посад на iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було.
Винагороди як член ревiзiйної комiсiї в товариствi не отримує
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові
посадової особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
правлiння

Бобрiвець
Володимир
Леонiдович

МС 238641 17.12.1997
Тернопiльським МУ УМВСУ в
Тернопiльськiй обл.

13.12.1996

8730

24.952838

8730

0

0

0

член
правлiння

Даткун Володимир
Володимирович

МС 600019 23.10.1999
Тернопiльським РВ УМВСУ в
Тернопiльськiй обл.

06.08.2004

237

0.677414

237

0

0

0

голова
Наглядової
ради

Бобрiвець Вiталiй
Володимирович

МС 250946 16.01.1998
Тернопiльським МУ УМВСУ в
Тернопiльськiй обл.

13.12.1996

2641

7.548734

2641

0

0

0

член
правлiння

Мельничук
Стефанiя Петрiвна

МС 900035 11.09.2002
Тернопiльським РВ УМВСУ в
Тернопiльськiй обл.

13.12.1996

63

0.180072

63

0

0

0

член
правлiння,
головний
бухгалтер

Губиш Сергiй
Iванович

МС 931096 02.11.2002
Тернопiльським РВ УМВСУ в
Тернопiльськiй обл.

03.08.2005

24

0.068599

24

0

0

0

член
Наглядової
ради

Яроцький Степан
Петрович

МС 903259 12.07.2002
Тернопiльським МВ УМВСУ в
Тернопiльськiй обл.

13.12.1996

257

0.73458

257

0

0

0

член
Наглядової
ради

Мусял Любомира
Мирославiвна

МС 534251 24.03.1999
Тернопiльським МВ УМВСУ в
Тернопiльськiй обл.

13.12.1996

5

0.014291

5

0

0

0

член
Наглядової
ради

Шамрай Анатолiй
Федорович

МС 600108 26.10.1999
Тернопiльським РВ УМВСУ в
Тернопiльськiй обл.

13.12.1996

299

0.854628

299

0

0

0

Член
Правлiння

Цицирко Ярослав
Михайлович

МС 298164 07.03.1998
Тернопiльським МУ УМВС в
Тернопiльськiй обл.

07.03.1996

20

0.057166

20

0

0

0

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

член
Наглядової
ради

Пищ Iгор
Ярославович

МС 126559 13.11.1996
Тернопiльським МУ УМВСУ в
Тернопiльськiй обл.

член
ревiзiйної
комiсiї

Голоюха Галина
Богданiвна

МС 286449 27.02.1998
Тернопiльським МУ УМВСУ в
Тернопiльськiй обл.

голова
Ревiзiйної
комiсiї

ПАТ НАК
"Нафтогаз
України"

- 20077720 -

член
ревiзiйної
комiсiї

Дзюба Богдан
Iванович

МС 570185 01.07.1999
Тернопiльським МВ УМВС в
м.Тернополi

13.12.1996

63

0.180072

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05.01.1999

10483

29.963414

10483

0

0

0

24.03.1999

13

0.037158

13

0

0

0

22835

65.268965

22835

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Кількість Від загальної
кількості
акцій
прості на
привілейовані привілейовані
прості
акцій (у
(штук)
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника
відсотках)

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Публiчне акцiонерне
товариство
"Нацiональна
акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"

20077720

01001 Україна м. Київ Київ Хмельницького, 6

05.01.1999

10483

29.963414

10483

0

0

0

Приватне акцiонерне
товариство "Газ тек"

31815603

01010 Україна м. Київ м.Київ вул..Маршала
Рибалка,б.11

26.05.2003

3530

10.08975

3530

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Дата
внесення
до реєстру

Бобрiвець Володимир
Леонiдович

МС 238641 17.12.1997 Тернопiльським МУ
УМВСУ

13.12.1996
Усього

Кількість за видами акцій
Кількість Від загальної
кількості
акцій
прості на
привілейовані привілейовані
прості
акцій (у
(штук)
пред'явника
іменні
на пред'явника
іменні
відсотках)
8730

24.952838

8730

0

0

0

22743

65.006002

22743

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
26.04.2012
77.2
Пропозицiї щодо порядку денного поступили вiд виконавчого органу товариства та вiд акцiонера,
який володiє бiльше 10 % статутного капiталу товариства, а саме вiд НАК "Нафтогаз України".
Порядок денний 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. 2. Звiт голови правлiння
про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011р. та основнi напрямки розвитку
на 2012р. 3. Звiт голови Ревiзiйної комiсiї. 4. Звiт голови Наглядової ради. 5.Затвердження рiчного
звiту та розподiлу прибутку по пiдсумках роботи за 2011р. та планового прибутку на 2012р. 6.
Попереднє ухвалення значних правочинiв у сферi постачання та транспортування природного газу, та
договорiв проекту спiльного провадження. Результати розгляду питань порядку денного: 1 питання
Обрано склад лiчильної комiсiї: Панюс Галина Михайлiвна - голова лiчильної комiсiї; Члени комiсiї:
Губрик Надiя Петрiвна Яроцька Олександра Михайлiвна Обрано: Шамрая А.Ф. - Головою зборiв;
Голоюху Г.Б. - секретарем зборiв. Голова Зборiв пропонує регламент роботи зборiв: - для звiту
Голови правлiння - до 30 хв.; - для звiту голови Наглядової ради до 5 хв.; - для звiту голови Ревiзiйної
комiсiї до 5 хв.; - для затвердження рiчного звiту i балансу, фактичного розподiлу прибутку за 2011р.
та планового на 2012 р. - до 5 хв.; - для виступiв - до 5 хв.; - для довiдок - до 5 хв.; - для вiдповiдей на
запитання - до 5 хв.; - запитання задавати в письмовiй формi; - вiдповiдi на запитання давати пiсля
розгляду всiх питань порядку денного Зборiв; - голосування по всiх питаннях порядку денного
проводити бюлетенями. 2 питання Затвердити звiт Голови правлiння про пiдсумки фiнансовогосподарської дiяльностi товариства за 2011р. 3 питання Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї. 4 питання
Затвердити звiт Наглядової ради. 5 питання Рiчний звiт за 2011 рiк затвердити. Спрямувати 30%
розмiру чистого прибутку Товариства за 2011 рiк на виплату дивiдендiв акцiонерам. Розмiр чистого
прибутку зменшується на суму прибутку, яка виникла в результатi виконання Закону України "Про
деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю", у разi внесення
вiдповiдних змiн до законодавства. Якщо в результатi такого зменшення Товариство зазнає збиткiв,
то дивiденди за результатами дiяльностi за 2011 рiк не нараховувати. На 2012 рiк в фонд дивiдендiв
направити 30% одержаного чистого прибутку по пiдсумках роботи товариства за 2012 р. 6 питання
Погодити укладенi товариством договори на придбання природного газу, транспортування
природного газу, укладенi в 2012 роцi, вартiсть яких перевищує 10% вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Забезпечити газопостачання на лiцензованiй
територiї обслуговування, для чого попередньо схвалити укладання ПАТ "Тернопiльмiськгаз"
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв
договорiв на: - закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 800,0 млн. грн.; - надання
послуг з транспортування природного газу магiстральними трубопроводами граничною сукупною
вартiстю 100,0 млн. грн.; - надання послуг з транспортування природного газу розподiльними
трубопроводами граничною сукупною вартiстю 50,0 млн. грн.; - реалiзацiю природного газу
граничною сукупною вартiстю 950,0 млн. грн. Надати погодження проекту впровадження з
Державним Агенством екологiчних iнвестицiй України "Скорочення витокiв природного газу на
газорозподiльних мережах ПАТ "Тернопiльмiськгаз", та укладання супутнiх документiв, договорiв
даного проекту. Доручити головi правлiння ПАТ "Тернопiльмiськгаз" Бобрiвцю В.Л. право пiдпису на
вищевказанi документи та договори. Позачерговi збори не скликалися.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Галичина-аудитсервiс"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22599983

Місцезнаходження

46024 Україна Тернопільська - Тернопiль Замкова, 5/37

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0242
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2012

Міжміський код та телефон

(0352) 253936

Факс

(0352) 253936

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: - реєстрацiйний
номер Свiдоцтва: 1404; - серiя та номер Свiдоцтва: АБ 001305; - строк
дiї Свiдоцтва: з 15.02.2011 р. до 04.11.2015 р.; - рiшення Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до Реєстру:
№165 вiд 15.02.2011 року.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711.

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - м. Київ вул.Б. Грiнченка, буд.3.

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78,

Факс

377-70-16

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

11.01.2011 депоновано глобальний сертифiкат в депозитарiї

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРИВАТБАНК"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи в особi фiлiї "Захiдне головне регiональне управлiння"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20784660

Місцезнаходження

79008 Україна Львівська - м. Львiв вул. Гуцульська, буд. 11а, 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 483525
вид діяльності
Назва державного органу, що видав

ДКЦПФР

ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.08.2009

Міжміський код та телефон

(032) 297-74-72

Факс

(032) 297-74-72

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює провадження професiйної дiяльностi
на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної
дiяльностi зберiгача цiнних паперiв

Опис

На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", на
загальних зборах акцiонерiв вiд 30.09.2010 прийнято рiшення про
дематерiалiзацiю акцiй товариства

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25/19/1/10

Тернопiльське
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA 4000097513

Акція проста
бездокументарна
іменна
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Опис

Подання заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi не було. Фактiв лiстингу/делiстингу на фондовiй бiржi не було. Торгiвля
цiнними паперами проводилась виключно на внутрiшньому органiзацiйно-оформленому позабiржовому ринку. У звiтному роцi емiтент не
здiйснював додаткового випуску цiнних паперiв.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ДП по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" створене 16 рокiв тому на виконання
Указу Президента України вiд 15.06.1993 року № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств". ДП
по газопостачанню та газифiкацiї в процесi приватизацiї було створене ВАТ по газопостачанню та
газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"(наказ Держнафтогазу № 279 вiд 27.07.1994 р.). В 1996 роцi процес
приватизацiї закiнчився. 30 % акцiй ВАТ "Тернопiльмiськгаз передано ДПХК "Укргаз", якi
передано НАК "Нафтогаз України" .
Важливих подiй розвитку, таких як: злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не
вiдбувалось. У 2010 роцi проведено дематерiалiзацiї акцiй. На загальних зборах акцiонерiв вiд 14
квiтня 2011 року прийнято рiшення про перейменування вiдкритого акцiонерного товариства
"Тернопiльмiськгаз у публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльмiськгаз" Злиття, подiлу,
приєднання, перетворення, видiлу не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Структуру товариства складають:служба по експлуатацiї внутрiбудинкового обладнання, ремонт i
експлуатацiя газового обладнання в житлових будинках i комунально-побутових об"єктах; служба
експлуатацiї пiдземних газопроводiв, вуличних дворових вводiв, ГРП i ГРУ; ремонтно-механiчна
майстерня; ремонт газового обладнання; монтажна дiльниця-газифiкацiя i монтаж газового
обладнання; служба по реалiзацiї та розрахунках за спожитий газ; постачання природного газу
населенню, бюджетним, комунально-побутовим пiдприємствам, тепломережi; аварiйнодиспетчерська служба локалiзацiї-лiквiдацiї аварiйної ситуацiї. Управлiння товариством
здiйснюється правлiнням товариства, наглядовою радою, загальними зборами акцiонерiв.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя iз
залученням аудитора.
Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств або представництв товариство не створювало.
Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк в Товариствi базується на принципах єдиної журнальної форми рахiвництва
з використанням комп'ютерних програм. Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в
Товариствi вiдповiдає вимогам законодавчих актiв та нормативних документiв з питань органiзацiї
бухгалтерського облiку в Українi. Обрана Товариством облiкова полiтика протягом звiтного
перiоду була незмiнною.
Бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог законодавчих актiв та
нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, Положення про облiкову
полiтику Товариства. Фiнансовi звiти Товариства мiстять статтi, склад i змiст яких визначено
вiдповiдно до МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть щодо принципiв її пiдготовки, визнання i розкриття її
елементiв в цiлому вiдповiдає вимогам МСФЗ та обранiй облiковiй полiтицi (принципам оцiнки
статей звiтностi та методам щодо окремих статей звiтностi). Фiнансова звiтнiсть Товариства
складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування в нацiональнiй валютi
України - гривнi.
Дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi товариство обрало 01.01.2012 року.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку згiдно українського

законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї
статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк основних засобiв здiйснюється згiдно з прийнятою облiковою полiтикою
Товариства. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами.
Придбанi, створенi основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю Запаси оцiнюються за меншою з
таких з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, якi визначаються згiдно з
МСБО 2 "Запаси". При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснюється за формулою -"перше надходження
- перший видаток" (ФIФО). . Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється з
врахуванням загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку Бухгалтерський облiк доходiв
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та iнших доходiв здiйснюється Товариством в
залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахункiв згiдно з Планом
рахункiв бухгалтерського облiку в цiлому у вiдповiдностi з до норм МСБО 18 "Дохiд". Доходи вiд
реалiзацiї робiт та послуг визначаються на дату документального оформлення факту виконаних
робiт, наданих послуг. Доходи оцiнюються згiдно з МСБО 18 "Дохiд". Бухгалтерський облiк
витрат Товариства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт
(наданих послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв.
Текст аудиторського висновку
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВIС"
Свiдоцтво Аудиторської палати України №0804 вiд 26.01.2001 р.
46001 м. Тернопiль, вул. Замкова 5/37 т. 25-39-36
Iдент. код - 22599983; Е-mail:markian@mail.ru
П/р 26009060755155 в ПАТ КБ "Приватбанк" м. Днiпропетровськ
МФО 338783
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного
товариства "Тернопiльмiськгаз"
станом на 31.12.2012 р.
Головi правлiння та акцiонерам
ПАТ "Тернопiльмiськгаз"
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Галичина-аудитсервiс",
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 22599983, що знаходиться за адресою: 46001 м. Тернопiль, вул.
Замкова 5/37, яка зареєстрована Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської Ради народних
депутатiв 12.07.1995 р., Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi
№ 22599983 (номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб пiдприємцiв: 1 646 120 0000 006550) i здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Свiдоцтвом про
внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги № 0804
виданого Аудиторською палатою України (надалi - АПУ) 26.01.2001 р., термiн дiї якого
продовжено до 04.11.2015 р. (рiшення АПУ № 221/3 вiд 04.11.2010 р.).
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0242 виданого Аудиторською палатою
України 26.04.2012р. (рiшення АПУ №249/5 вiд 26.04.2012р.).
Сертифiкат аудитора Щирби М.Т.: серiя А № 001221 вiд 28.04.1994 р., термiн дiї якого
продовжено до 28.04.2013 р. (рiшення АПУ № 187/2 вiд 14.02.2008 р.).
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв:
- реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 1404;

- серiя та номер Свiдоцтва: АБ 001305;
- строк дiї Свiдоцтва: з 15.02.2011 р. до 04.11.2015 р.;
- рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до Реєстру: №165
вiд 15.02.2011 року.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Вiдповiдно до договору № 02м/13 вiд 23 сiчня 2013 року аудиторська перевiрка проводилась нами
у перiод з 23 сiчня 2013 року по 05 березня 2013 року в бухгалтерiї ПАТ "Тернопiльмiськгаз".
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Тернопiльмiськгаз"
(код ЄДРПОУ 21155959; мiсцезнаходження: юридична адреса: 46006, Тернопiльська обл., м.
Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54А, фактична адреса: 46006, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул.
Чернiвецька, 54А , дата державної реєстрацiї 06 грудня 1994 року), що додається, яка складається з
балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух
грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого
викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка
пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - "попередня
фiнансова звiтнiсть").
Концептуальною основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., є
бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з
П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та
iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi
на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за
МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi
визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1.
ПАТ "Тернопiльмiськгаз" датою переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi обрало
01.01.2012 року. Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку згiдно
українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням
перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням
описаної у примiтцi ПАТ "Тернопiльмiськгаз" концептуальної основи спецiального призначення,
що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування
МСФЗ".
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана
для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ
станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог
стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за
МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову
звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi
згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в
примiтцi ПАТ "Тернопiльмiськгаз". Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий
внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на
основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова

звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої
фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання
попередньої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Висновок
На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи
спецiального призначення, описаної в примiтцi ПАТ "Тернопiльмiськгаз", включаючи
припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть
чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський
персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013
року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на Примiтку ПАТ "Тернопiльмiськгаз", яка пояснює ймовiрнiсть внесення
коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк
пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на
31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ,
який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати
(Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi
примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ, може
забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства
"Тернопiльмiськгаз", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з
МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.
Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Тернопiльмiськгаз" було
складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня
фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Тернопiльмiськгаз" (далi-Товариство)
може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним
органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
ВИСНОВОК (ЗВIТ) ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей висновок (звiт) пiдготовлено вiдповiдно до Положення щодо пiдготовки аудиторських
висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1528 вiд 19 грудня 2006 року, яке
зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 23 сiчня 2007 року за № 53/13320 та згiдно Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 року, якi зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї
України 28 листопада 2011 року № 1358/20096.
Бухгалтерський облiк в Товариствi базується на принципах єдиної журнальної форми рахiвництва
з використанням комп'ютерних програм. Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в
Товариствi вiдповiдає вимогам законодавчих актiв та нормативних документiв з питань органiзацiї

бухгалтерського облiку в Українi. Обрана Товариством облiкова полiтика протягом звiтного
перiоду була незмiнною.
Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi для забезпечення достовiрностi даних
бухгалтерського облiку Товариством проведено iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до
Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних
цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства
фiнансiв України за № 69 вiд 11.08.1994 року (iз послiдуючими змiнами та доповненнями).
Оскiльки договiр про здiйснення аудиторської перевiрки був укладений пiсля дати Балансу,
аудитори не приймали участь в iнвентаризацiї матерiальних активiв, тому висновки про
достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi ми базували на аналiзi представлених Товариством
документах по iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, а також первинної документацiї щодо
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
На основi проведених аудиторами тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому
ведеться Товариством вiдповiдно до вимог законодавчих актiв та нормативних документiв з
питань органiзацiї бухгалтерського облiку, Положення про облiкову полiтику Товариства.
Фiнансовi звiти Товариства мiстять статтi, склад i змiст яких визначено вiдповiдно до МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть щодо принципiв її пiдготовки, визнання i розкриття її елементiв в цiлому
вiдповiдає вимогам МСФЗ та обранiй облiковiй полiтицi (принципам оцiнки статей звiтностi та
методам щодо окремих статей звiтностi). Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням
подальшого безперервного функцiонування в нацiональнiй валютi України - гривнi. Вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi суми активiв, зобов'язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi в цiлому
вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий
стан Товариства згiдно з визначеною Концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк основних засобiв здiйснюється згiдно з прийнятою облiковою полiтикою
Товариства. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами.
Придбанi, створенi основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. Одиницею облiку основних
засобiв є об'єкт основних засобiв. Аналiтичний i синтетичний облiк основних засобiв здiйснювався
протягом звiтного перiоду вiдповiдно до вимог чинного законодавства i мають певну
вiдповiднiсть. У фiнансовiй звiтностi основнi засоби вiдображаються за їх собiвартiстю пiсля
вирахування накопиченої амортизацiї. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз
застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх використання. Перевiркою
правильностi визначення амортизацiйних вiдрахувань за звiтний перiод вiдхилень не встановлено.
Iнформацiя, яка розкрита у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає даним регiстрiв аналiтичного i
синтетичного облiку основних засобiв та первиним документам. Склад основних засобiв,
достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають
вимогам МСФЗ та облiкової полiтики Товариства.
За даними фiнансової звiтностi Товариства нематерiальнi активи, фiнансовi iнвестицiї,
довгострокова дебiторська заборгованiсть, iнвестицiйна нерухомiсть та iншi необоротнi активи
вiдсутнi.
Облiк запасiв Товариство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси". Для цiлей
бухгалтерського облiку Товариства запаси включають: основнi i допомiжнi матерiали, малоцiннi
та швидкозношуванi предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку
запасiв є їх найменування або однорiдна група. Запаси оцiнюються за меншою з таких з двох
величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, якi визначаються згiдно з МСБО 2 "Запаси".
При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснюється за формулою -"перше надходження - перший видаток"
(ФIФО).
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими
особами Товариства та затвердженнi в установленому порядку.
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного
циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами
(МШП) i облiковуються Товариством на рахунку 22 " Малоцiннi та швидкозношуванi предмети".
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю виключається
зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного

облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї вiдповiдними особами Товариства протягом
строку їх фактичного використання.
Аудитори зазначають, що вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно з затвердженими
актами списання матерiальних запасiв.
Протягом звiтного перiоду було забезпечено незмiннiсть визначених методiв оцiнки вибуття
запасiв. Оцiнка запасiв на дату Балансу здiйснюється згiдно з прийнятою в Товариствi облiковою
полiтикою.
Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО 2 "Запаси".
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги включається до пiдсумку балансу за
чистою реалiзацiйною вартiстю. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв у звiтному перiодi не
здiйснювалося.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть оцiнюється та включається до валюти
Балансу за первiсною вартiстю. Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть, яка сформована в
бухгалтерському облiку та вiдображена у фiнансовiй звiтностi є реальною.
Облiк касових операцiй та на рахунках в банку здiйснюється у вiдповiдностi до норм чинного
законодавства. Сума грошових коштiв, яка вiдображена в Балансi Товариства, вiдповiдає даним
регiстрiв аналiтичного i синтетичного облiку грошових коштiв та первинним документам.
Змiст статей Балансу щодо власного капiталу, а також змiст статей Звiту про власний капiтал
Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Заявлений та сплачений розмiр
статутного капiталу згiдно статуту становить 69792 грн. 00 коп., який подiлений на 34986 шт.
простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 2 грн. кожна. Аналiтичний облiк до рахунку 40
"Статутний капiтал" ведеться належним чином. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї
про власний капiтал та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється iз дотриманням вимог
законодавчих актiв та нормативних документiв України.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється з врахуванням загальноприйнятих
принципiв бухгалтерського облiку.Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i
соцiальному страхуванню здiйснюються у вiдповiдностi з нормативними документами.
Зобов'язання в Балансi вiдображенi достовiрно, а їх бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам
чинного законодавства.
Чистi активи ПАТ "Тернопiльмiськгаз" станом на 31.12.2012 року за даними фiнансової звiтностi
становлять 7470,00 тис. грн., що вiдповiдає вимогам статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного
товариства" Цивiльного кодексу України.
Iпотечних облiгацiй Товариство не випускало, а також зобов'язань за борговими та iпотечними
цiнними паперами не має.
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi таких
первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей
та iнших первинних документiв.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах та
оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 2012 рiк
вiдповiдають первинним документам.
Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та iнших доходiв
здiйснюється Товариством в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих субрахунках
рахункiв згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку в цiлому у вiдповiдностi з до норм
МСБО 18 "Дохiд". Доходи вiд реалiзацiї робiт та послуг визначаються на дату документального
оформлення факту виконаних робiт, наданих послуг. Доходи оцiнюються згiдно з МСБО 18
"Дохiд".
На нашу думку, бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Товариства ведеться у
вiдповiдностi до норм чинного законодавства та облiкової полiтики Товариства. Вiдхилень мiж
даними первинних документiв, регiстрами бухгалтерського облiку стосовно доходiв та фiнансових
звiтiв нами не встановлено.
На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться вiдповiдно до норм МСФЗ та облiкової
полiтики Товариства.
Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв:
актiв виконаних робiт (наданих послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових

документiв.
Регiстрами бухгалтерського облiку витрат Товариства є журнали, вiдомостi облiку по окремих
субрахунках витрат.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в
журналах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно витрат Товариства за
2012 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
Аудитори вважають,що Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк повно i достовiрно в усiх
суттєвих аспектах вiдображає величину i структуру доходiв i витрат Товариства, а також
розкриває iнформацiю про них.
У ПАТ "Тернопiльмiськгаз" станом на 31.12.2012 року в управлiннi активи належнi недержавним
пенсiйним фондам вiдсутнi.
Протягом 2012 року Товариством не приймалися рiшення щодо:
- розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 % статутного капiталу;
- про викуп власних акцiй;
- про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
- про припинення дiяльностi Товариства;
- зменшення статутного капiталу.
Товариством в 2012 роцi отримано короткостроковий кредит на суму 5280,00 тис. грн., що
становить менше 25 % вартостi активiв.
Протягом 2012 р. не вiдбувалося змiн у складi виконавчого органу (Правлiння), Спостережної
(Наглядової) ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.
На пiдставi вiдповiдi на наш запит Товариство повiдомило, що у 2012 р.:
- не вiдбувалося змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй;
- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та вiдповiдно не виносилися ухвали про
його санацiю;
- операцiї лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв Товариства на фондовому ринку не вiдбувалися.
Нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних Балансу, головної книги та аналiтичного облiку
Товариства за рiк що минув станом на 31 грудня 2012року. Перевiркою вiдхилень не встановлено.
Пiд час перевiрки iнших форм звiтностi порушень не виявлено. Данi окремих форм звiтностi
вiдповiдають один одному. Розбiжностей мiж формами фiнансової звiтностi не встановлено.
Товариство протягом перiоду, що перевiрялося, дотримувалося обраної облiкової полiтики та
забезпечувало її незмiннiсть.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.
Значнi правочини в Товариствi протягом 2012 року не вчинялися.
Корпоративне управлiння дiяльнiстю ПАТ "Тернопiльмiськгаз" здiйснюється вiдповiдно до вимог
Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства. Органами корпоративного
управлiння Товариства є: загальнi збори акцiонерiв (вищий орган); наглядова рада; правлiння
(виконавчий орган) i ревiзiйна комiсiя.
В Товариствi протягом 2012 року не створювалася служба внутрiшнього аудиту (не
запроваджувалася посада внутрiшнього аудитора).
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як
цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння
суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання
iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших
працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка,
ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок
шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були
виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi
суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та

спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки
та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ "Тернопiльмiськгаз" наражається на зовнiшнi та внутрiшнi
ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ "Тернопiльмiськгаз", включає
наступнi складовi:
- стратегiя та мета ризик - менеджменту;
- управлiння ризиками;
- загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
- джерела та механiзми контролю за ризиками;
- аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ "Тернопiльмiськгаз" визначає Спостережна
(Наглядова) рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Правлiння.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ "Тернопiльмiськгаз" внаслiдок
шахрайства.
Пiд час аналiзу фiнансового стану Товариства нами проведено розрахунок наступних коефiцiєнтiв:
абсолютної лiквiдностi, загальної лiквiдностi, фiнансової стiйкостi та покриття зобов'язань
власним капiталом (Таблиця №1)
Таблиця №1
Аналiз показникiв фiнансового стану
ПАТ "Тернопiльмiськгаз" станом на 31.12.2012 р.
№ п/п Показники Нормативне значення показника Значення
показника
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25-0,5 0,029
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,0-2,0 0,871
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (чи незалежностi або автономiї) 0,25-0,5 0,07
4 Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом 0,5-1,0 0,075
Наведенi данi в таблицi №1 свiдчать про те, що фiнансовий стан Товариства на 31.12.2012 р. є
важким. Такий фiнансовий стан, викликає певнi сумнiви щодо здатностi Товариства продовжувати
свою дiяльнiсть в майбутньому на безперервнiй основi без суттєвого скорочення своєї дiяльностi.
Директор М.Т. Щирба
Дата аудиторського висновку: 05 березня 2013 р.
Адреса аудиторської фiрми: 46001 м. Тернопiль, вул. Замкова 5/37
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
До основних напрямкiв виробничо-господарської i фiнансової дiяльностi ПАТ
"Тернопiльмiськгаз" вiдносяться: здiйснення газопостачання та розподiлу природного газу до
об'єктiв промислового, комунального i побутового призначення та населення; виконання планових
та позапланових робiт, пов'язаних з безперервним та безаварiйним газопостачанням споживачiв;
здiйснення капiтального будiвництва об'єктiв газопостачання, у тому числi на правах замовника i
власними силами; виконання поточних i капiтальних ремонтiв об'єктiв газопостачання, газових

приладiв, засобiв автотранспорту; установка, сервiсне обслуговування, та ремонт газової
апаратури; розробка проектiв на виконання робiт по розвитку систем газопостачання;
електрохiмiчний захист газових мереж вiд корозiї; виготовлення запасних частин та деталей до
газових приладiв, обладнання та газової апаратури.
Виробнича дiяльнiсть товариства у 2012 роцi, як i в минулi роки, була спрямована на забезпечення
безаварiйного i безперебiйного транспортування природного газу всiм споживачам м. Тернополя,
а також постачання природного газу населенню та бюджетним органiзацiям i надання iнших
платних послуг пiдприємствам, населенню та бюджетним органiзацiям мiста.
Крiм того, ПАТ "Тернопiльмiськгаз" виконувались роботи по технiчному обслуговуванню
внутрiбудинкового газового обладнання, розподiльчих газових мереж, ГРП, здiйснювались
послуги населенню та пiдприємствам мiста Тернополя по газифiкацiї, монтажу, повiрки та
установки газових лiчильникiв, виготовленню запасних частин до газового обладнання,
здiйснювалися поточнi та капiтальнi ремонти основних фондiв пiдприємства й газової апаратури
жителiв мiста Тернополя.
У звiтному роцi Товариство займалось транспортуванням та постачанням природного газу.
Станом на 1 сiчня 2013 року ВАТ "Тернопiльмiськгаз" обслуговує:
-пiдземних газопроводiв - 953,7 км
-дворових вводiв -469,5 км
-газорегуляторних пунктiв -48 штук
-шкафних газо регуляторних пунктiв -334
-комунально-побутових об"єктiв -2974
-промислових пiдприємств -150
-котелень -95
-квартир -98498
-катодних станцiй -109
-газових приладiв - 207,2 тис.шт
В 2012 роцi отримано 254,6 млн.м3 природного газу,
розподiлено 249,9 млн.м3:
В тому числi:
-населенню -132,8 -"-бюджетним органiзацiям - 6,5 -"-промисловим пiдприємствам - 30,1 -"-котельням комунальної теплоенергетики - 80,6 -"Втрати природного газу становлять:
-виробничо-технологiчнi -4,7 млн.м3.
В динамiцi комерцiйнi втрати природного газу в порiвняннi:
2000 рiк -23,4 млн.м3 -8,3% вiд одержаного газу.
2012рiк -немає.
В звiтному роцi виявлено 2 порушень цiлiсностi пломб на газових приладах, внаслiдок чого
донараховано 8 тис.м3 газу, виявлено 67 втручань в газовi лiчильники - донараховано 110 тис.м3
газу.
Внаслiдок перевiрки промислових пiдприємств донараховано 47,6 тис.м3 газу, по комунальнопобутових об"єктах 6 тис.м3. В цiлому по пiдприємствi донараховано 171 тис.м3 газу.
Економiчний стан пiдприємства повнiстю залежить вiд вровадження вiдповiдних засобiв облiку
газу на промислових, комунально-побутових, в бюджетних органiзацiях, в приватних житлових
будинках та квартирах громадян.
На сьогоднiшнiй день повнiстю проведа замiна приладiв облiку на клас точностi не гiрше 1,0.
В 2012 роцi встановлено 8 електронних коректорiв об'єму газу промисловими споживачами,
теплокомуненерго i госпрозрахунковими органiзацiями.
Електроними коректорами обладнаннi:
-котельнi Теплокомуненерго-100%;
-замiрнi вузли промислових пiдприємств, комунально-побутових i бюджетних органiзацiй-98%;

21 система комерцiйного облiку обладнана модемним зв'язком.
Введенна в експлуатацiю лабораторiя по повiрцi побутових лiчильникiв газу i промислових
лiчильникiв газу на базi по вул.Довженка, 14А.
В 2012 роцi проведено державну повiрку лiчильникiв в кiлькостi 2677 шт., з них роторних -1322;
-промислових лiчильникiв газу-51 одиниця;
-виявлено бракованих -1622 лiчильникiв, з них роторних -1155 шт.
По житловому фонду на 31.12.2012р. засобами облiку обладнано 73206 квартир -74,8 % до
загальної кiлькостi.:
-з iндивiдуальним опаленням -98%;
в тому числi:
- по м.Тернополю -98 %
- по Тернопiльському району - -99%.
Фактична проплата за використаний природний газ у 2012р. становила:
-по населенню - 83,9 %.
-по бюджетних органiзацiях -95,2 %.
-теплоенергетика -84,4%
Заборгованiсть за спожитий природний газ населенням становила 35228,1 тис.грн.
Значна частина-це борги минулих рокiв. Виникнення їх є наслiдком низької платiжної дисциплiни
споживачiв, якi нарiкають на малий рiвень своїх доходiв.
Погашення боргiв проводиться комплексно. Бригадою боргових зобов'язань ведеться робота з
неплатниками за спожитий природнiй газ. Спочатку їх попереджуємо, у випадку вiдсутностi
проплати - виключаємо або вiд'єднуємо вiд мережi розподiльних газопроводiв.
Так в 2012 роцi було вiдключено (вiдрiзано) вiд газопостачання 58 помешкань, опломбували 158
стоякiв абонентiв м.Тернополя i району, борг яких за використаний природний газ становив 1000
грн. i бiльше гривень.
На пiдприємствi створено бригади, якi виїжджають у села з портативним компютором та касовим
апаратом, де нашi спецiалiсти не тiльки приймають кошти абонентiв за використаний газ, але й
здiйснюють прийом громадян щодо роз'яснення питань, що цiкавлять людей. В крайних випадках,
коли абоненти без видимих причин вiдмовляються платити за використаний газ, матерiали
передаються у прокуратуру. Ми зовсiм не зацiкавленi у тому, аби припинити газопостачання
окремим споживачам, та часом доводиться вживати i таких заходiв. Це дає позитивний результат,
але хотiлося б , щоб усi усвiдомили, що газ це товар i за нього треба платити.
Дебiторська заборгованiсть на 31.12.2012р. становить-81124 тис.грн.
Заборгованiсть за спожитий природний газ становить - 64308,2 тис.грн.
В тому числi:
-промисловiсть та комунально-побутовi об"єкти - 8438,4тис.грн.
-бюджетнi органiзацiї , - 1545 -"-населення -35228,1 -"-пiльги,субсидiї - 740,2 -"-культовi споруди - 43,2 -"-теплоенергетика - 18312,9 -"Заборгованiсть за транспортування природного газу становит -5384,4 тис.грн, в тому числi:
-НАК "Нафтогаз України" -4649,2 тис.грн.
-УкрГазЕнерго -635,8 тис.грн.
-iнша -99,4 -"Найбiльшi боржники за використаний природний газ i транспортнi послуг 2012року:
Т з ОВ "Тернопiльхлiбпром" - 311,0 тис.грн.
Склозавод "Декор" -263,5 -"ПАТ"Тернопiльмолокозавод" - 224,4 -"ВАТ ТО "Текстерно" - 1605,1 -"КЕВ м.Тернополя (в/ч А-1769) - 215,6 -"Районий вiддiл освiти - 795,4 -"-

Тернопiльмiськтеплокомуненерго -18006,8 -"Кредиторська заборгованiсть становить - 97706 тис.грн.
В тому числi:
-ДК "Газ України" - 30352,8 -"-ДК УКРтрансгаз - 4589,7 -"-НАК "Нафтогаз України" - 38614,7 -"ТОВ "Захiдгруп" - 793,3 -"-iнша поточна заборгованiсть - 13526,3 -"За звiтний перiод товариство отримало доходiв вiд реалiзацiї продукцiї, робiт i послуг в сумi 45245
тис.грн.
В тому числi:
-вiд розподiлу природного газу - 339973 тис.грн.
-постачання - 3886 тис.грн.
-iншого виду дiяльностi - 1386 тис.грн.
Витрати за протранспортований природний газ, реалiзованi роботи i послуги становлять 35317
тис.грн.
Таким чином прибуток по пiдприємству склав - 9928 тис.грн.
-розподiлу -9171 тис.грн.
-постачання - 701 тис.грн.
-iншого виду дiяльностi - 56 тис.грн.
Балансовий прибуток по пiдприємству склав - 44842тис.. грн.,за рахунок:
- 43786,1 тис.грн. вiд списання заборгованостi згiдно Закону України №3319-У1 вiд 12.05.2011р.;
- 3075,0 тис.грн. вiд реалiзацiї нерухомого майна;
1025,0 тис.грн. вiд продажу квот по кiотському протоколу.
В 2012 роцi продовжувалось будiвництво виробничих баз по вул. Шептицького, 20 ; Довженка,14
А. В звiтному роцi 2272 тис.грн. капiтальних вкладень: по вул.Шептицького, 20 -2162 тис.грн. , по
вул. Довженка освоєно 110 тис.грн.
В звiтному роцi проведена реконструкцiя будинку на базi вiдпочинку "Надзбруччя", вартiсть якої
становить 87,0 тис.грн.
В даний час продовжується будiвництво виробничих баз по даних об'єктах. Планується в 2013р.
освоїти по вул Довженка 300,0 тис.грн., по вул.Шептицького -2,2 млн.грн.
Проведено капiтальнi ремонти :
- замiнено газових мереж вартiстю 370 тис.грн.
-капремонт газових мереж-503,0тис.грн.
-реконструкцiя систем газопостачання високого i середнього тиску по вул. Шкiльнiй м.Тернополя
- 98,0 тис.грн.
-реконструкцiя ГРП. ШГРП -71,0 тис.грн.
-капремонт ГРП, ШГРП - 110 тис.грн.
-придбано та встановлено дублюючих приладiв облiку (лiчильникiв газу) 707,0 тис.грн.
Всього витрачено коштiв на реконструкцiю та розвиток i вiдновлення державного майна-2250,0
тис.грн.
ПАТ "Тернопiльмiськгаз" за 2012 рiк використало 253 тис.грн. на
виконання комплексних заходiв щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi
та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам
виробничого травматизму, пофесiйного захворювання, аварiям.
Соцiальнiа дiяльнiсть:
В звiтному роцi на соцiальний розвиток затрачено 738 тис.грн.в т.ч.:
- соцiальнi виплати згiдно колективного договору -543 тис.грн.
- на оздоровлення i вiдпочино працiвникiв i їх дiтей -195тис.грн.
-надавалась благодiйна , спонсорська допомога.
В 2012 роцi ПАТ "Тернопiльмiськгаз" продовжив випуск щоквартальної газети "Газiнформ", де до
широкого кругу споживачiв природного газу подається iнформацiя про перспективи розвитку

пiдприємства, про виконання головного завдання-забезпечення безперебiйного i безаварiйного
газопостачання споживачiв, про дотримання вимог "Правил надання послуг населенню з
газопостачання", про сплату боргiв за спожитий газ. В газетi є рубрика "Запитуємо-вiдповiдаємо",
в якiй на запитання абонентiв , спецiалiсти товариства дають роз'яснення.
В опалювальний сезон споживається 85% рiчних об'ємiв природного газу.
Всi види робiт i послуг виконуються з врахуванням сучасних технологiй норм та матерiалiв.
Показники Товариства прямо залежать вiд економiчного стану пiдприємств, пiдприємцiв та
населення Новi технологiї за звiтний перiод не впроваджувались
Основними споживачами послуг, якi надаються, є населення м.Тернополя та Тернопiльського
району, бюджетнi органiзацiї, промисловi пiдприємства. Споживачi далеко не завжди своєчасно i в
повному обсязi розраховуються за спожитий газ, держава не повертає субсидiй; практично не
ведеться спорудження нових газопроводiв до населенних пунктiв; прогнозується вiдключення їх у
зимовий перiод.
Методи продажу: шляхом укладання договорiв на постачання i транспортування природного газу
мiж споживачами та постачальниками природного газу.
Постачальники газу:
1. НАК "Нафтогаз України".
2.ТОВ "Захiдгруп"
Надання послуг носить виражений сезонний характер.
В лiтнiй перiод року значно зменшуються об'єми розподiленого та поставленого природного газу,
що пов'язано з позитивною середньодобовою температурою. В той же час в лiтнiй перiод
збiльшується iнтенсивнiсть виконання робiт з iншої дiяльностi, а саме: газифiкацiя житла,
будiвництво та реконструкцiя систем газопостачання, встановлення газових лiчильникiв та
надання iнших послуг.
Очевидним є збiльшення обсягiв постачання природного газу у зимовий перiод. Сезонне
споживання природного газу населенням i бюджетними установами, якi використовують бiльшу
частину газу в опалювальний перiод, має великий вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства. Отже, сезоннiсть має вагомий вплив на дiяльнiсть емiтента.
Конкуренцiя в наданнi послуг, що їх здiйснює товариство, вiдсутня
Згiдно з дiючими нормативними документами, отриманими лiцензiями на транспортування та
постачання природного газу основними джерелами доходiв ПАТ "Тернопiльмiськгаз" у 2012 р. є
доходи вiд розподiленого усього об'єму природного газу, поданого споживачам м. Тернополя, а
також доходи вiд постачання газу населенню, бюджетним органiзацiям та промисловим
пiдприємствам.
Постановою НКРЕ вiд 28.12.2011р. № 165 р. були встановленi тарифи на транспортування
природного газу розподiльними трубопроводами та поставку газу по регульованому тарифу для
ПАТ "Тернопiльмiськгаз" з 01.01.2012р.:
- на транспортування - 161,20 грн. за 1000 м3 (без урахування ПДВ);
- на постачання - 18,30 грн. за 1000 м3 (без урахування ПДВ);
Постановою НКРЕ вiд 19.04.2012р. № 455 р. внесено змiни до тарифу на транспортування
природного газу з 01.05.2012р.:- 158,50 грн. за 1000 м3 (без урахування ПДВ);
1 серпня 2010 року згiдно постанови НКРЕ № 812 вiд 13.07.2010 року затверджено роздрiбнi цiни
на природний газ, що використовується для потреб населення.
№ Диференцiацiя цiн.
Наявнiсть газових лiчильникiв Цiна за 1000 куб.м. з ПДВ, грн
1 За умови,що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 куб.м. на рiк наявний 725,4
вiдсутнiй 798,0
2 За умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 куб.м. на рiк наявний 1098,0
вiдсутнiй 1207,8
3 За умови, що обсяг споживання природного газу не перевишує 12000 куб.м. на рiк наявний
2248,2
вiдсутнiй 2473,2
4 За умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 куб.м. на рiк наявний 2685,6

вiдсутнiй 2954,1
При вiдсутностi газових лiчильникiв роздрiбнi цiни на природний газ, що використовується для
потреб населення , вiдповiдно до газових приладiв становлять:
Рiчний обсяг споживання природного газу за рiк.
Газова плита з централiзованим гарячим водопостачанням, грн за люд./мiс;
Газова плита без централiзованого гарячого водопостачання i водонагрвача грн, за люд/мiс.;
Газова плита i газовий водонагрiвач, грн за люд./мiс; Опалення в опалювальний перiод, грн за
кв.м. :
Норма споживання (куб.м./мiс)- 9.8, 18.3, 23.6, 11;
До 2500 куб.м.- 7.83, 14.61, 18.84, 8.78 ;
До 6000 куб.м. 11.84, 22.11, 28.51, 13.29;
До 12000 куб.м. 24.24, 45.26. 58.37. 27.21;
Бiльше 12000 куб.м. 28.96, 54.07, 69.72, 32.50.
З 1 01. 2012 року встановлено роздрiбнi цiни для комунально-побутових, промислових (грн. за
1000 куб.м.). (Платники ПДВ).
Послуга Комунально-побутовi i промисловi споживачi
Природний газ 3509,00
Цiльова надбавка 2% 70,18
постачання 18,30
транспортування 161,20
транс УМГ 144,20
Всього без ПДВ 3903,08
ПДВ 20% 64,78
Разом з ПДВ 3967,86
З 1 01. 2012 року встановлено роздрiбнi цiни для комунально-побутових, промислових i
бюджетних установ (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга Комунально-побутовi i промисловi споживачi, Бюджетнi установи
Природний газ 3509,00
Цiльова надбавка 2% 70,18
постачання 18,30
транспортування 161,20
транс УМГ 144,20
Всього без ПДВ 3903,08
ПДВ 20% 780,62
Разом з ПДВ 4638,70
З 1 липня 2012 року встановлено роздрiбнi цiни для комунально-побутових, промислових i
бюджетних установ (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга Комунально-побутовi i промисловi споживачi Бюджетнi установи
Природний газ 3509,00
Цiльова надбавка 2% 70,80
постачання 18,30
транспортування 142,80 148,20
транс УМГ 147,10
Всього без ПДВ 3903,08
ПДВ 20% 780,62
Разом з ПДВ 4683,70
З 1 вересня 2012 року встановлено роздрiбнi цiни для комунально-побутових, промислових i
бюджетних установ (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга Комунально-побутовi i промисловi споживачi Бюджетнi установи

Природний газ 3492,33
Цiльова надбавка 2% 69,85
постачання 18,30
транспортування 158,50
транс УМГ 147,10
Всього без ПДВ 3886,08
ПДВ 20% 777,22
Разом з ПДВ 4663,30
Диференцiацiя цiн
Наявнiсть газових лiчильникiв Цiна за 1000 куб.м. з ПДВ, грн
1 За умови,що обсяг споживання природного газу
не перевищує 2500 куб.м. на рiк наявний 725,4
вiдсутнiй 798,0
2 За умови, що обсяг споживання природного газу
не перевищує 6000 куб.м. на рiк наявний 1098,0
вiдсутнiй 1207,8
3 За умови, що обсяг споживання природного газу
не перевишує 12000 куб.м. на рiк наявний 2248,2
вiдсутнiй 2473,2
4 За умови, що обсяг споживання природного газу
перевищує 12000 куб.м. на рiк наявний 2685,6
вiдсутнiй 2954,1
Щомiсяця, i вiдповiдно до Положення "Про охорону працi", проводилися всi ступенi оперативного
контролю за станом охорони працi в структурних пiдроздiлах пiдприємства.
У всiх пiдроздiлах пiдприємства ведеться робота з попередження захворюваностi й пропагандi
здорового способу життя. Медичними працiвниками проведений цикл лекцiй i бесiд вiдповiдно до
плану - графiком, затвердженим у встановленому порядку.
Головною проблемою протягом останнiх рокiв (а саме в умовах кризи у нашiй державi) є робота
пiдприємства в умовах дефiциту коштiв. Явно видно знос автотранспортної технiки, недостача
матерiалiв та обладнання. Однак, керiвником ПАТ "Тернопiльмiськгаз" проводяться роботи з
розширення напрямкiв по "Iншим видам дiяльностi", освоєнням нової технiки та технологiї.
Керiвництвом товариства проводяться роботи по перегляду тарифiв на основнi види дiяльностi.
Можливi фактори ризику в господарськiй дiяльностi емiтента, пов`язанi iз змiнами кон`юнктури
ринку, в якому дiє емiтент, суперечливiстю iснуючої системи оподаткування, недосконалiстю та
нестабiльнiстю дiючих норм господарчого законодавства, форс - мажорнi, котрi є
передбачуваними та регулярно вiдслiдковуються та оцiнюються емiтентом.
В дiяльностi емiтента у звiтному роцi були такi фактори ризику, як наявнiсть боргiв та збиткiв,
загроза банкрутства, реорганiзацiя.
Товариство має полiтичнi та макроекономiчнi ризики:
- податкове навантаження - високi податки та вимоги податкових органiв, що призводить до
зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi;
- полiтична нестабiльнiсть;
- зниження темпiв економiчного розвитку;
- зростання iнфляцiї та зниження впевненостi споживачiв у майбутньому
тощо.
Крiм того, на фiнансово-господарський стан Товариства негативно впливають наступнi фактори:
- вiдсутнiсть державної програми по пiдтримцi та розвитку галузi;
- iнвестицiйна непривабливiсть пiдприємства;
- державна пiдтримка викликає iнтенсивний розвиток малого пiдприємництва,
Значне зростання витрат на функцiювання очiкується у зв'язку з вимогами прийнятого Закону
України "Про акцiонернi товариства".
В цих умовах заходи, якi здiйсненi товариством для зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi

передбачають, перш за все, формування на пiдставi програми, затвердженої рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв, оптимальної структури матерiально-технiчної бази i органiзацiї бiзнесу, суворий
режим регулювання витрат ресурсiв та коштiв для забезпечення життєдiяльностi пiдприємства.
По цим та iншим причинам перспектива подальшого розвитку товариства дуже проблематична i
програма дiяльностi спрямована на збереження досягнутих показникiв i стабiльного становища
пiдприємства за рахунок факторiв, на якi можна вплинути власною дiяльнiстю.
Обмеженiсть коштiв та недостатня виробнича та економiчна дiяльнiсть не стимулуюють
впровадження нових технологiй, в межах доступностi впроваджуються новi види товарiв та
розширюється асортимент надання послуг населенню району.
По цим та iншим причинам перспектива подальшого розвитку товариства дуже проблематична i
програма дiяльностi спрямована на збереження досягнутих показникiв i стабiльного становища
пiдприємства за рахунок факторiв, на якi можна вплинути власною дiяльнiстю.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10
вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання ТОВ "Захiдгруп", НАК "Нафтогаз України".
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Основнi придбання та вiдчудження активiв за останнi п"ять рокiв, в тис. грн.:
Перiод придбання вiдчудження
2004 477,8 5,8
2005 435,7 48,7
2006 448,1 2007 527,0 486,6
2008 2670 88
2009 678 174
2010 188 118
2011 3268 106
2012 4988 566
В звiтному роцi для виробничих потреб придбано:
- компютерної технiки на суму 30 тис.грн.
- автомобiль УАЗ-374195 -136,0 тис.грн.
-автомобiль ВАЗ 21214-86,0 тис.грн.
Товариство не планує значних iнвестицiй або придбань основних засобiв.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби вiдображаються за їх собiвартiстю пiсля вирахування накопиченої амортизацiї..
Усi витрати на ремонт основних засобiв на протязi року вiднесенi на витрати.
Основнi засоби ПАТ "Тернопiльмiськгаз" розташованi у межах мiста Тернополя та
Тернопiльського району. Пiд час формування Статутного фонду пiдприємства до нього не
увiйшли газопроводи та споруди на них, спецавтотранспорт, пов'язаний з лiквiдацiєй аварiй, тобто
об'єкти стратегiчного призначення, якi згiдно закону України "Про приватизацiю майна державних
пiдприємств" не пiдлягають приватизацiї.
На цей час цi основнi засоби знаходяться на балансi пiдприємства, але є державною власнiстю.
Згiдно Додаткової угоди "Про користування державним майном, яке не пiдлягає приватизацiї"

зобов'язання щодо виконання функцiї оперативного управлiння цими засобами переданi ПАТ
"Тернопiльмiськгаз".
Крiм того на балансi ПАТ знаходяться власнi основнi засоби: адмiнiстративни будiвлi, транспортнi
засоби, iнструмент, меблi, спецодяг, хозiнвентар та iнше.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 33092 тис.грн, в т.ч.
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 29409 тис.грн,
машини та обладнання 1025 тис.грн,
транспортнi засоби 1919 тис.грн,
iнструменти, прилади, iнвентар 739 тис.грн
Знос основних засобiв становить 16853 тис.грн в т.ч.
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 14493 тис.грн,
машини та обладнання 543 тис.грн,
транспортнi засоби 1308тис.грн,
iнструменти, прилади, iнвентар 509 тис.грн
Ступiнь зносу основних засобiв становить 51 %, в т.ч.
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 49,2 %,
машини та обладнання 53 %,
транспортнi засоби 68 %,
iнструменти, прилади, iнвентар 69 %
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 16239 тис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року 28671 тис.грн, в т.ч.
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 21159 тис.грн,
машини та обладнання 956 тис.грн,
транспортнi засоби 1768 тис.грн,
iнструменти, прилади, iнвентар 664 тис.грн
Знос основних засобiв на початок року складає 15778 тис.грн,
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 13369 тис.грн,
машини та обладнання 393тис.грн,
транспортнi засоби 1157 тис.грн,
iнструменти, прилади, iнвентар 471 тис.грн
Ступiнь зносу основних засобiв на початок року становить 55 %, в т.ч.
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 54,2 %,
машини та обладнання 41,1 %,
транспортнi засоби 65,4 %,
iнструменти, прилади, iнвентар 70,9 %
Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок придбання основних засобiв, вибуття
основних засобiв, нарахуванням амортизацiї
За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на загальну суму 4988 тис.грн, в т.ч.
будинкiв споруд та передавальних пристроїв на суму 4623 тис.грн,
машини i обладнання 73 тис.грн
транспортнi засоби 217 тис.грн
прилади та iнструменим 75 тис.грн.
Вибуло основних засобiв за звiтний перiод основних засобiв первiсною вартiстю 566 тис.грн, в т.ч.
Будiвлi 497,0тис.грн.
машини та обладнання 4 тис.грн
транспортнi засоби 65 тис.грн,
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi
засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу.
За звiтний перiод нараховано амортизацiї 175 тис.грн, в т.ч.
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 726 тис.грн,
машини та обладнання 260 тис.грн,
транспортнi засоби 71 тис.грн,
iнструменти, прилади, iнвентар 18 тис.грн

Основних засобiв в орендi не облiковується.
Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що
мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. В
структурi основних фондiв найбiльшу долю займають будинки - 91 %. Ступiнь використання
основних засобiв становить 90 %.Термiни та умови користування основними засобами (за
основними групами): товариство має основнi засоби за мiсцем свого мiсцезнаходження. Термiни
користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в
картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають
матерiально-вiдповiдальнi особи. Основнi засоби використовуються в нормальних умовах.
Виробничi потужностi: 1423,2 км газопроводiв , по який транспортується i поставляється
природний газ споживачам м.Тернополя i Тернопiльського району, стацiонарна заправка
зрiдженим газом автомобiлiв, транспортних засобiв-29 шт.
Виробничi потужностi використовуються за призначенням
Оренда основних засобiв не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв
емiтента щодо основних засобiв.
На балансi пiдприємства знаходяться основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чиинним
законодавством обмеження прав власностi.
Основнi засоби на товариствi облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали
мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням.
Майно товариства в заставi не перебуває. Арешту основних засобiв не було. Основнi засоби
невиробничого призначення - вiдсутнi. Екологiчних чинникiв, що можуть позначитися на
використаннi активiв пiдприємства фахiвцями пiдприємства не виявлено На пiдприємствi охорона
навколишнього середовища ведеться вiдповiдно до законодавства та вимогам природоохоронних
правил i норм.Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання
засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi
Товариства. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
протягом термiну їх використання Термiни та умови користування основними засобами (за
основними групами): товариство має основнi засоби за мiсцем свого мiсцезнаходження. Термiни
користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в
картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають
матерiально-вiдповiдальнi особи. Основнi засоби використовуються в нормальних умовах.Майно
використовується Товариством на 100%.
Планiв щодо капiтального будiвництва товариство немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Основним завданням ПАТ "Тернопiльмiськгаз" є безперебiйне та стабiльне забезпечення
споживачiв мiста Тернополя природним газом. В процесi здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi виникає низка суттєвих проблем, якi є характерними для вiдкритих акцiонерних
товариств з газопостачання та газифiкацiї в цiлому по Українi.
Бiльшiсть цих проблем пов`язана з недосконалiстю iснуючої нормативно-правової бази.
Звичайно, головною проблемою протягом останнiх рокiв (а саме в умовах кризи у нашiй державi)
є робота пiдприємства в умовах дефiциту коштiв. Недостача фiнансування утримує розвиток
перспективних технологiй. Явно видно знос автотранспортої технiки, нестача матерiалiв,
iнструменту.
До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть ПАТ "Тернопiльмiськгаз" також вiдносяться:
- сезоннiсть газоспоживання (у зв`язку з опалювальним сезоном транспортування газу взимку
значно бальше, нiж влiтку);
- державне регулювання цiн, яке не дозволяє повнiстю компенсувати витрати пiдприємства та
забезпечити розширення виробництва. Цiни на закупiвлю, транспортування та реалiзацiю
природного газу встановлює НАК "Нафтогаз-України" та НКРЕ. Iснуюча методика розрахунку
тарифу на транспортування та постачання газу ставить фiнансовий результат в залежнiсть вiд
обсягiв протранспортованого природного газу. Обсяг природного газу, що транспортується по

мережах ПАТ "Тернопiльмiськгаз" має тенденцiю до зниження, що призводить до зменшення
доходiв Товариства.
- та цiлий ряд iнших проблем: недосконала система оподатковування; високий рiвень iнфляцiї;
високi процентнi ставки за кредити; недосконале та нестабiльне законодавство; низький рiвень
проплат та несвоечасна сплата за спожитий газ населенням та пiдприємтсвами комунальної
теплоенергетики.
Основними засобами, якi експлуатує пiдприємство, є розподiльчi газопроводи високого,
середнього та низького тиску та споруди на них
ПАТ "Тернопiльмiськгаз" здiйснює свою дiяльнiсть на територiї м. Тернополя та Тернопiльського
району. Споживачами газу, який транспортує пiдприємство, є промисловi пiдприємства, бюджетнi
установи та органiзацiї, коммунально-побутовi органiзацiї та населення. Послуги по
проектуванню, будiвництву систем газопостачання, встановленню лiчильникiв та iншi надаються
також усiм категорiям споживачiв.Важливий вплив на дiяльнiсть емiтента мають обмеження щодо
встановлення тарифiв на основнi вiди дiяльностi, якими займається пiдприємство, а саме:
транспортування та постачання. Цi тарифи затверджуються спецiальними постановами НКРЕ, i на
протязi останнiх рокiв є збитковими. Тому для полiпшення фiнансового стану ПАТ
"Тернопiльмiськгаз" необхiдно привести до вiдповiдностi фактичним витратам дiючi тарифи на
транспортування та постачання природного газу.
Питання забезпечення безпеки та надiйностi споруд газопостачання носить загальнодержавний
економiчний та полiтичний рiвень. На результати дiяльностi впливають частi змiни в
оподаткуваннi, нестабiльнiсть економiки в країнi.
Основним завданням ПАТ "Тернопiльмiськгаз" є безперебiйне та стабiльне забезпечення
природним газом споживачiв м. Тернополя. В процесi здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi виникає низка суттєвих проблем, якi є характерними для вiдкритих акцiонерних
товариств з газопостачання та газифiкацiї в цiлому по Українi.
До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть ПАТ "Тернопiльмiськгаз" вiдносяться:
сезоннiсть газоспоживання (у зв`язку з опалювальним сезоном транспортування газу взимку
значно бальше, нiж влiтку). Державне регулювання цiн, яке не дозволяє повнiстю компенсувати
витрати пiдприємства та забезпечити розширення виробництва (цiни на закупiвлю,
транспортування та реалiзацiю природного газу встановлює НАК "Нафтогаз-України" та НКРЕ).
Недосконала система оподатковування. Високий рiвень iнфляцiї. Високi процентнi ставки за
кредити. Недосконала та нестабiльна законодавча база у нафтогазовому комплексi. Низький рiвень
проплат та несвоечасна сплата за спожитий газ населення та пiдприємтсв комунальної
теплоенергетики. Основними засобами, якi експлуатує пiдприємство, є розподiльчi газопроводи
високого, середнього та низького тиску та споруди на них.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
накладання штрафу Тернопiльським вiддiленням Антимонопольного комiтету України на 68
тис.грн є необгрунтованим i таким, що суперечить чинному законодавству України, зокрема,
постановi КМУ № 619 вiд 8 червня 1996 року "Про затвердження норм споживання природного
газу населенням у разi вiдсутностi газових лiчильникiв".
На товариство накладенi штрафнi санкцiї в рощмiрi 4355 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Витрати на обслуговування та розвиток товариства повиннi покриватись за рахунок коштiв вiд
транспортування природного газу та встановлення тарифу, скорегованому на вiдсоток проплати за
газ споживачам, а оскiльки, проплата дуже низька, то у товариства є недостоток обiгових коштiв.
банку. В звiтному роцi товариство не користувалось кредитами банку.
Залучення iнвестицiй для оновлення основних фондiв та впровадження нових технологiй
виробництва товариство не здiйснювало. Можливi шляхи покращення лiквiдностi - це перш за все

збiльшення обсягiв виробництва, збiльшення вiльного капiталу, залучення iнвестицiй та
впровадження нових технологiй.
Усi розрахунки здiйснювалися за рахунок власних коштiв, якi надходили на розрахунковий
рахунок.
Аналiз фiнансового стану пiдприємства та фiнансової стiйкостi за 2012 рiк.
Аналiз лiквiдностi пiдприємства здiйснюється за даними балансу i дозволяє визначити здатнiсть
пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання.
Вiдповiдно до даних Звiту про фiнансовi результати за 2012 р. (форма № 2) дохiд (виручка) вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 351 964,0 тис. грн., у порiвняннi з 2011 р. дохiд
збiльшився на 80 919,0 тис. грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (без врахування ПДВ та акцизного збору) склав 302 666,0
тис. грн., що на 71 478,0 тис. грн. бiльше за дохiд отриманий у минулому роцi.
При цьому собiвартiсть продукцiї у порiвняннi з 2011 р. збiльшилась на 64 411,0 тис. грн. i склала
288 005,0 тис. грн.
Валовий прибуток Товариства за 2012 р. склав 14 661,0 тис. грн., що на 7 067,0 тис. грн. бiльше у
порiвняннi з 2011 р.
Iншi операцiйнi доходи отриманi на суму 47 905,0 тис. грн. ( в т.ч.- вiд списання заборгованостi
згiдно Закону України №3319-VI вiд 12.05.2011р. в сумi 43 786,1 тис. грн. )
Адмiнiстративнi витрати склали 4 732,0 тис. грн., у порiвняннi з минулим роком збiльшились на 1
549,0 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати у порiвняннi з 2011 р. зросли на 2 900,0 тис. грн. i склали 6 570,0 тис. грн.
Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi ПАТ "Тернопiльмiськгаз" за 2012 р. до
оподаткування є прибуток на суму 51256,0 тис. грн.
Податок на прибуток склав 6 414,0 тис. грн.
Так, за пiдсумками дiяльностi у 2012 р. ПАТ "Тернопiльмiськгаз" отриманий чистий прибуток на
суму 44 842,0 тис. грн. в т.ч. вiд списання заборгованостi згiдно Закону України №3319-VI вiд
12.05.2011р. в сумi 43 786,1 тис. грн. (у 2011 р. збиток склав 1 094,0 тис. грн.).
Протягом 2012 р. вартiсть активiв ПАТ "Тернопiльмiськгаз" зменшилась на 4 361,0 тис. грн. i
станом на 31.12.12 склала 106 676,0 тис. грн., у т. ч. вартiсть:
- необоротних активiв збiльшилась на 5 711,0 тис. грн. та на кiнець року склала 21 586,0 тис. грн.,
а саме:
" незавершене будiвництво - 5 346,0 тис. грн. (вартiсть збiльшилась на 2 364,0 тис. грн.);
" залишкова вартiсть основних засобiв - 16 240,0 тис. грн. (збiльшилась на 3 347,0 тис. грн.).
- оборотних активiв зменшилась на суму 10 072,0 тис. грн. та склала 85 090,0 тис. грн., з них:
" виробничi запаси - 1 106,0 тис. грн. (зросли на 100,0 тис. грн.);
" дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 64 309,0 тис. грн. (зменшилась на 9
025,0 тис. грн.);
" дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом - 39,0 тис. грн. (зросла на 23,0 тис.
грн.);
" iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 16 776,0 тис. грн. (зменшилась на 1 162,0 тис. грн.);
" грошовi кошти (у банках та касi) - 2 868,0 тис. грн. (зменшились - 8,0 тис. грн.).
Станом на 31.12.12 пасиви ПАТ "Тернопiльмiськгаз" зменшились на 4 361,0 тис. грн. i склали 106
676,0 тис. грн., у т. ч.:
- власний капiтал 7 470,0 тис. грн. (збiльшився на 48 908,0 тис. грн.), з них:
" статутний капiтал - 70,0 тис. грн. (не змiнився);
" iнший додатковий капiтал - 18 537,0 тис. грн. (збiльшився на 4 067,0 тис. грн.);
" резервний капiтал - 2,0 тис. грн. (не змiнився);
" непокритий збиток (-11 139,0) тис. грн. зменшився на 44842,0 тис. грн.
- роздiл забезпечення наступних витрат i платежiв збiльшився по статтi "цiльове фiнансування" на
211,0 тис. грн. i становить 1 500,0 тис. грн.
- поточнi зобов'язання зменшились на 53 481,0 тис. грн. i склали 97 706,0 тис. грн., з них:
" кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 81 750,0 тис. грн. (зменшилась 56
084,0 тис. грн.);

" поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 2394,0 тис. грн. (збiльшились на 1 378,0 тис.
грн.);
" поточнi зобов'язання за розрахунками iз страхування - 244,0 тис. грн. (зменшились на 89,0 тис.
грн.);
" поточнi зобов'язання з оплати працi - 590,0 тис. грн. зменшились на 94,0 тис. грн.;
" iншi поточнi зобов'язання - 12 728,0 тис. грн. (збiльшились на 1 408,0 тис. грн.).
Згiдно з даними бухгалтерського облiку Товариства залишок коштiв на початок 2012 р. складав 2
868,0 тис. грн.
Вiдповiдно до Звiту про рух грошових коштiв (форма № 3) надходження у результатi операцiйної
дiяльностi за 2012 р. склали 360 539,0 тис. грн., у т.ч.:
- реалiзацiя продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 359 192,0 тис. грн.;
- аванси вiд покупцiв та замовникiв - 0 тис. грн.;
- повернення авансiв - 10,0 тис. грн.;
- вiдсотки за поточними рахунками у банках - 0,0 тис. грн.;
- повернення iнших податкiв та зборiв - 5,0 тис. грн.
- iншi надходження - 1 101,0 тис. грн.
Товариством витрачено коштiв у результатi операцiйної дiяльностi на суму 364 430,0 тис. грн., у
т.ч.:
- придбання товарiв, робiт, послуг - 329 782,0 тис. грн.;
- повернення авансiв - 82,0 тис. грн.;
- на оплату працiвникам - 8 132,0 тис. грн.;
- на вiдрядження - 516,0 тис. грн.;
- зобов'язання з податку на додану вартiсть - 9 337,0 тис. грн.;
- зобов'язання з податку на прибуток - 5 188,0 тис. грн.;
- вiдрахування на соцiальнi заходи - 4 047,0 тис. грн.;
- зобов'язання з iнших податкiв i зборiв - 7 077,0 тис. грн.;
- iншi витрачання - 269,0 тис. грн.;
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi має вiд'ємне значення 3891,0 тис. грн.
За результатами iнвестицiйної дiяльностi Товариства у 2012 р. надходження вiд реалiзацiї
необоротних активiв склали 3 883 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав 3 883,0 тис. грн.
Надходження у результатi фiнансової дiяльностi за звiтний перiод вiдсутнi. Отриманi позики
становлять 5 280,0 тис. грн.
Понесенi витрати на суму 5 280,0 тис. грн. (погашення позики).
Так, чистий рух коштiв за звiтний перiод по усiх вищезазначених видах дiяльностi склав 8,0 тис.
грн.
Залишок коштiв на кiнець року склав 2 860,0 тис. грн.
Станом на 31.12.12 здiйснений розрахунок основних показникiв оцiнки майнового та фiнансового
стану Товариства, яким встановлено:
- коефiцiєнт зносу основних засобiв склав 0,51, що свiдчить про зношенiсть основних засобiв на
51%;
- чистий оборотний капiтал (робочий, функцiонуючий капiтал) - має вiд'ємне значення на суму (12 616,0) тис. грн. (норматив >0), що вказує на не здатнiсть Товариства сплатити борги;
- коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) становить 0,87 (норматив >1), що свiдчить про
недостатнiсть власних ресурсiв Товариства для покриття поточних зобов'язань;
- коефiцiєнт швидкої лiквiдностi становить 0,86 (норматив 0,6-0,8) вiдображає платiжнi
можливостi Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення
розрахункiв з дебiторами;
- коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi становить 0,029 (норматив >0) показує, яка частина боргiв
Товариства може бути сплачена негайно;
- коефiцiєнт фiнансової автономiї (платоспроможностi) склав 0,07 (норматив >1), що свiдчить про
неможливiсть виконати свої зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних активiв.
Розрахованi показники фiнансового стану Товариства за 2012 р. у деяких випадках хоч i досягають

нормативних значень, але все одно бiльшiсть iз них вказує на незадовiльний i нестiйкий
фiнансовий стан та залежнiсть вiд зовнiшнього позикового капiталу.
Для покращення дiяльностi пiдприємства необхiдно вишукувати резерви - одним з яких є
зменшення втрат природного газу, розширення сфери нашої дiяльностi- це розвиток iнших видiв
дiяльностi , i в першу чергу-сумлiнну i самовiддану працю всiх членiв трудового колективу
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Укладених, але не виконаних угод на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Для покращення фiнансового стану товариства у 2013 роцi планується збiльшення обсягу
транспортованого газу. Планується зменшення витрат при транспортуваннi та постачаннi газу, з
метою одержання максимальних прибуткiв; зведення до мiнiмуму дебiторської та кредиторської
заборгованостi; зменшення комерцiйних витрат природного газу; впровадження нових норм та
методiв органiзацiї працi. Економiчна служба постiйно працює над пошуком шляхiв покращення
лiквiдностi товариства.
Товариство проводить свою полiтику у напрямках: 1. Зменшення затрат по природньому газу з
метою одержання максимальних прибуткiв. 2. Зведення до мiнiмуму кредиторської
заборгованостi. 3. Застосування нових норм та методiв органiзацiї працi. 4. Органiзацiя чiткої
роботи автотранспорту. Заборгованiсть за газ споживачiв приводять до хронiчної нестачi обiгових
коштiв, зниженню обсягiв виробництва i росту втрат. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на
дiяльнiсть товариства: пiдвищення цiн на газ, зниження податкового тиску.
В 2013 роцi планується:
- реконструкцiя системи газопостачання 368 м -111 тис.грн.
- реконструкцiя споруд на газорозподiльних газопроводах - 115 тис.грн.
- ремонт та замiна розподiльчих газопроводiв -1200 м вартiстю 374 тис.грн.
- ремонт та замiна обладнання на ГРП та ШГРП вартiстю 135 тис.грн.
- придбання та встановлення дублюючих приладiв облiку газу (лiчильники газу) вартiстю
2297тис.грн.
- придбання оргтехнiки -20,0 тис.грн.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емiтент не веде дiяльнiсть щодо дослiджень i розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Протягом 2012 року ПАТ "Тернопiльмiськгаз" була проведена претензiйно-позовна робота щодо
стягнення боргiв iз споживачiв-боржникiв за спожитий природний газ та послуги з
транспортування природного газу розподiльчими газопроводами, а саме:
Сума грошових коштiв, на якi пред'явлено позови про стягнення заборгованостi:
Населення 1428,0 тис.грн-476 заяв на видачу судових наказiв.
-суб'єкти господарювання 492,7 тис.грн.-15 позовних завдань.
На виконання рiшень судiв Тернопiльського МВ ДВС порушено 372 виконавчих проваджень про
стягнення заборгованостi за спожитий природний газ стосовно боржникiв йфiзичних осiб на суму
1116 тис.грн.,та 12 позовних заяв стосовно боржникiв юридичних осiб на загальну суму 3271,1

тис.грн.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Податковими пiльгами товариство у звiтному перiодi не користувалось. Валютного рахунку
товариство немає. До асоцiацiй товариство не належить. Майно товариства не перебуває в заставi.
На бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках торгiвля цiнними паперами не
здiйснювалась. Заяви стосовно включення до лiстингу не подавались. Органом управлiння
корпоративними правами держави є НАК "Нафтогаз України". На дату подачi рiчного звiту в
управлiннi перебуває 8746 шт. простих iменних акцiй, що становить 25 % статутного капiталу
емiтента.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

12893

16240

0

0

12893

16240

будівлі та
споруди

11392

14792

0

0

11392

14792

машини та
обладнання

673

482

0

0

673

482

транспортні
засоби

531

612

0

0

531

612

інші

297

354

0

0

297

354

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

12893

16240

0

0

12893

16240

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Придбанi, створенi основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. Одиницею облiку основних
засобiв є об'єкт основних засобiв. Аналiтичний i синтетичний облiк основних засобiв здiйснювався
протягом звiтного перiоду вiдповiдно до вимог чинного законодавства i мають певну вiдповiднiсть
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом
термiну їх використання. Усi витрати на ремонт основних засобiв на протязi року вiднесенi на
витрати. Основнi засоби ПАТ "Тернопiльмiськгаз" розташованi у межах мiста Тернополя та
Тернопiльського району. Пiд час формування Статутного фонду пiдприємства до нього не
увiйшли газопроводи та споруди на них, спецавтотранспорт, пов'язаний з лiквiдацiєй аварiй, тобто
об'єкти стратегiчного призначення, якi згiдно закону України "Про приватизацiю майна державних
пiдприємств" не пiдлягають приватизацiї. На цей час цi основнi засоби знаходяться на балансi
пiдприємства, але є державною власнiстю. Згiдно Додаткової угоди "Про користування державним
майном, яке не пiдлягає приватизацiї" зобов'язання щодо виконання функцiї оперативного
управлiння цими засобами переданi ПАТ "Тернопiльмiськгаз". Крiм того на балансi ПАТ
знаходяться власнi основнi засоби: адмiнiстративни будiвлi, транспортнi засоби, iнструмент,
меблi, спецодяг, хозiнвентар та iнше. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року
становить 28671 тис.грн, в т.ч. будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 25159 тис.грн, машини та
обладнання 956тис.грн, транспортнi засоби 1768 тис.грн, iнструменти, прилади, iнвентар 664
тис.грн Знос основних засобiв становить 15778 тис.грн в т.ч. будiвлi, споруди та передавальнi
пристрої 13639 тис.грн, машини та обладнання 393 тис.грн, транспортнi засоби 1157тис.грн,
iнструменти, прилади, iнвентар 471 тис.грн Ступiнь зносу основних засобiв становить 55 %, в т.ч.
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 54,2 %, машини та обладнання 41 %, транспортнi засоби
65,4 %, iнструменти, прилади, iнвентар 71 % Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець
звiтного перiоду становить 12893 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року 33093
тис.грн, в т.ч. будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 29285 тис.грн, машини та обладнання
1025 тис.грн, транспортнi засоби 1920 тис.грн, iнструменти, прилади, iнвентар 739 тис.грн Знос
основних засобiв на кiнець року складає 16853 тис.грн, будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
14493 тис.грн, машини та обладнання 543тис.грн, транспортнi засоби 1308 тис.грн, iнструменти,
прилади, iнвентар 509 тис.грн Ступiнь зносу основних засобiв на початок року становить 50,9 %, в

т.ч. будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 49,5 %, машини та обладнання 53 %, транспортнi
засоби 68 %, iнструменти, прилади, iнвентар 68,9 % Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися
за рахунок придбання основних засобiв, вибуття основних засобiв, нарахуванням амортизацiї За
звiтний перiод надiйшло основних засобiв на загальну суму 4988 тис.грн, в т.ч. будинкiв споруд та
передавальних пристроїв на суму 4623 тис.грн, машини i обладнання 73 тис.грн транспортнi
засоби 217 тис.грн прилади та iнструменим 75 тис.грн. Вибуло основних засобiв за звiтний перiод
основних засобiв первiсною вартiстю 966 тис.грн, в т.ч. будинки, споруди та передавальнi
пристрої 497 тис.грн, машини та обладнання 4 тис.грн транспортнi засоби 65 тис.грн, За звiтний
перiод нараховано амортизацiї 1477 тис.грн, в т.ч. будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 1063
тис.грн, машини та обладнання 263 тис.грн, транспортнi засоби 133 тис.грн, iнструменти, прилади,
iнвентар 18 тис.грн Основних засобiв в орендi не облiковується. Основнi засоби облiковуються на
пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та
пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. В структурi основних фондiв
найбiльшу долю займають будинки - 91 %. Ступiнь використання основних засобiв становить 90
%.Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): товариство має
основнi засоби за мiсцем свого мiсцезнаходження. Термiни користування основних засобiв
визначаються комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в картках облiку об`єктiв
основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи.
Основнi засоби використовуються в нормальних умовах.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

7470

-41439

Статутний капітал
(тис. грн.)

70

70

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

70

70

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними
рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених
рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу:
розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний
капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 7400 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 7400
тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.
Зменшення статутного капiталу не вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена частина Відсоток за користування
боргу (тис. грн.)
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами
(у тому числі за похідними
цінними паперами)(за кожним
видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2394

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

95312

X

X

Усього зобов'язань

X

97706

X

X

Опис:

Iншi зобов"язання включають в себе: Кредиторська заборгованiсть за товари та
послуги 81750 тис.грн, зi страхування 244 тис.грн, з оплати працi 590 тис.грн, iншi
поточнi зобов"язання 12728 тис.грн.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
у натуральній
у грошовій
формі
формі
(фізична од.
(тис.грн.)
вим.)

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
у відсотках до
у грошовій
формі
всієї
формі (тіс.
(фізична од.
реалізованої
грн.)
вим.)
продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

постачання
природного газу

212,358 млн.м
куб.

3886

8.6

212,358 млн.м
куб.

3886

8.6

2

транспортування
газу

249,932
млн.куб.м

39973

88.3

249,932
млн.куб.м

39973

88.3

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

вартiсть природного газу

73.1

2

податок на додану вартiсть

12.5

3

iншi вирахування з доходу

2.5

4

операцiйнi витрати

11.9

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2010

1

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть):

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): не скликалися

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

5

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

5

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

не створенi

Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть):

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

Ні

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
розміщується
Копії
в
Інформація
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
інтернетнадаються
інформаційній
безпосередньо
на загальних
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

не змiнювало

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть):

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

в зв"язку iз переведенням акцiй
документарної форми iснування у
бездокументарну

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: дн
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: дн
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року дн

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
дн
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
дн

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
дн
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
дн
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
дн
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
дн
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
дн
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
дн
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
дн
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
дн
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
дн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
дн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
дн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
дн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
дн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.

дн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
дн
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
дн
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
дн
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
дн
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
дн
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Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

(0)

(0)

Незавершені капітальні інвестиції

020

2982

5346

- залишкова вартість

030

12893

16240

- первісна вартість

031

28671

33093

- знос

032

( 15778 )

( 16853 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

15875

21586

Виробничі запаси

100

1006

1106

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

73334

64309

- первісна вартість

161

73334

64309

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- за бюджетом

170

16

39

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

17938

16776

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

2868

2860

- у т.ч. в касі

231

43

27

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

95162

85090

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

111037

106676

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

70

70

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

14470

18537

Резервний капітал

340

2

2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-55981

-11139

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

-41439

7470

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

1289

1500

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

1289

1500

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

137834

81750

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

1016

2394

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

333

244

- з оплати праці

580

684

590

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

11320

12728

Усього за розділом IV

620

151187

97706

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

111037

106676

Примітки

На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть наявних власних основних
засобiв складає 33093 тис. грн. знос 16853 тис.грн. . Станом на 31.12.2012 року
вартiсть виробничих запасiв товариства становить 1106 тис. грн. Кредиторська
заборгованiсть за товари та послуги становить 81750 тис.грн., дебiторська
заборгованiсть за товари та послуги становить 64309 тис.грн. -

Керівник

Бобрiвець Володимир Леонiдович

Головний
бухгалтер

Губиш Сергiй Iванович
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

351964

271045

Податок на додану вартість

015

44022

35652

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

( 5276 )

( 4205 )

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

302666

231188

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 288005 )

( 223594 )

- прибуток

050

14661

7594

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

47905

12

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 4732 )

( 3183 )

Витрати на збут

080

(0)

(0)

Валовий:

Інші операційні витрати

090

( 6570 )

( 3670 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

51264

753

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

(8)

( 231 )

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

51256

522

- збиток

175

(0)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 6414 )

( 1616 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

44842

0

- збиток

195

(0)

( 1094 )

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

44842

0

- збиток

225

(0)

( 1094 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

19635

18717

Витрати на оплату праці

240

9481

9080

Відрахування на соціальні заходи

250

3467

3268

Амортизація

260

1460

1083

Інші операційни витрати

270

7843

4695

Разом

280

41886

36843

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

34986

34986

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

34986

34986

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

1281.71268507

-31.26965

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

1281.71268507

-31.26965

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

За звiтний рiк пiдприємство отримало дохiд(виручку) вiд реалiзацiї продукцiї
(робiт, послуг) в сумi 351964 тис.грн., а вiд iнших операцiйних доходiв - 47905
тис.грн., адмiнiстративнi витрати склали 4732 тис.грн., iншi операцiйнi
витрати 6570 тис.грн.

Керівник

Бобрiвець Володимир Леонiдович

Головний
бухгалтер

Губиш Сергiй Iванович

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 05 |
21
число)
Публiчне акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї
"Тернопiльмiськгаз"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

21155959

за КОАТУУ 6110100000

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

112

за СПОДУ

-

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

40.22

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

359192

225782

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

10

3

Повернення авансів

030

0

25

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

1

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

5

19

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

211

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

20

0

Інші надходження

080

1101

61

Товарів (робіт, послуг)

090

( 329782 )

( 194916 )

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

( 82 )

( 48 )

Працівникам

105

( 8132 )

( 7264 )

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Витрат на відрядження

110

( 516 )

( 521 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 9337 )

( 5246 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 5188 )

( 1545 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 4047 )

( 3524 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( 7077 )

( 5382 )

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( 269 )

( 2106 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-3891

5339

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-3891

5339

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

3883

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

(0)

( 1916 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

3883

-1916

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

3883

-1916

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

5280

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 5280 )

( 1381 )

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

-1381

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

-1381

Чистий рух коштів за звітній період

400

-8

2042

Залишок коштів на початок року

410

2868

826

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

2860

2868

Примітки

Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду становить 2860 тис.грн.

Керівник

Бобрiвець Володимир Леонiдович

Головний
бухгалтер

Губиш Сергiй Iванович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 05 | 21
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї
"Тернопiльмiськгаз"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

21155959

за КОАТУУ 6110100000

Організаційно-правова
форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

112

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

за КВЕД

40.22

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

70

0

0

14470

2

-55981

0

0

41439

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

70

0

0

14470

2

-55981

0

0

41439

Залишок на початок року

Вилучений
Разом
капітал

Коригування:

Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

44842

0

0

44842

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

4067

0

0

0

0

4067

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

4067

0

44842

0

0

48909

Залишок на кінець року

300

70

0

0

18537

2

-11139

0

0

7470

Примітки

Власний капiтал товариства на кiнець звiтного перiоду складає 7470 тис. грн., в т.ч.: нерозподiлений прибуток 11139 тис.грн., статутний капiтал 70,0 тис.грн., резервний капiтал 2,0 тис.грн., iнший додатковий капiтал 18537
тис.грн,

Керівник

Бобрiвець Володимир Леонiдович

Головний бухгалтер

Губиш Сергiй Iванович

Інші зміни в капіталі:

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ
ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "Тернопiльмiськгаз"
за 2012 рiк
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" (надалi ПАТ "Тернопiльмiськгаз" або "Товариство") було створене вiдповiдно до Указу Президента
України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року №210/93 та Наказу
Державного Комiтету України по нафтi i газу вiд 27.07.1994 року № 279 шляхом перетворення
державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" у вiдкрите
акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" . На виконання
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено назву Вiдкрите акцiонерне товариство
на Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" №1646
120 0000 003323 вiд 06.12.1994 року .
Акцiї Товариства вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв.
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види дiяльностi:
- транспортування природного газу розподiльчими газопроводами;
- постачання природного газу;
- будiвництво, проектнi роботи, господарське управлiння будiвництвом, дiяльнiсть у сферi
архiтектури;
- посередницькi послуги, торгiвля i послуги;
- iнше
Виробничi потужностi Товариства сконцентрованi в Українi.
ПАТ "Тернопiльмiськгаз" є товариством, яке знаходиться у колективнiй власностi.
Юридична адреса Товариства: 46006, м.Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54а.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року Товариство готувало
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. Ця
фiнансова звiтнiсть є першою попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до
МСФЗ.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi з 01.01.2012 року вiдповiдно
до МСФЗ (IРК.8) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керуючись МСФЗ (ГРК8) 1, Товариство вибрало першим звiтним перiодом рiк, який закiнчується
31.12.13р. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ,
що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та
роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень
Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського
облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ (IРК.8.) 1 вимагає вiд пiдприємства, яке переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс за
МСФЗ на дату переходу МСФЗ. Ця дата є початком ведення облiку за МСФЗ. Товариством було
здiйснено трансформацiю даних Балансу станом на 01.01.2012 року. Змiни, пов'язанi з переходом
на МСФЗ, вiдображенi шляхом коригування вiдповiдних статей балансу в кореспонденцiї з
нерозподiленим прибутком на початок 2012 року. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство
використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно
МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з

МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату
складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).
Нижче наданi пояснення, як перехiд з попереднiх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан
Товариства, фiнансовi результати i грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi.
Узгодження власного капiталу Товариства у звiтностi за попереднiми П(С)БО з власним капiталом
Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ - 01 сiчня 2012 року та дати кiнця
найпiзнiшого перiоду, вiдображеного в найостаннiших рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства за
попереднiми П(С)БО - 31 грудня 2011 року:
Код рядка На початок звiтного перiоду Виправлення помилок Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ
Пояснення
1234567
Актив
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть НА 010
первiсна вартiсть НА 011
накопичена амортизацiя НА 012 ( - ) ( - )
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 020 2982 2982
Основнi засоби:
залишкова вартiсть ОЗ 030 12893 12893
первiсна вартiсть ОЗ 031 28671 28671
знос ОЗ 032 (15778) (15778)
Довгостроковi бiологiчнi активи:
справедлива (залишкова) вартiсть БА 035
первiсна вартiсть БА 036
накопичена амортизацiя БА 037
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
довгостроковi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 040
довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицiї 045
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 050
Вiдстроченi податковi активи 060
Iншi необоротнi активи 070
Усього за роздiлом I 080 15875 15875
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси 100 1006 1006
Поточнi бiологiчнi активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукцiя 130
Товари 140
Векселi одержанi 150
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть 160 73334 73334
первiсна вартiсть 161 73334 73334
резерв сумнiвних боргiв 162
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом 170 16 16
за виданими авансами 180
з нарахованих доходiв 190
iз внутрiшнiх розрахункiв д/з 200
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 17938 17938
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220
Грошовi кошти та їх еквiваленти:

грошi в нацiональнiй валютi 230 2868 2868
грошi у тому числi в касi 231 43 43
грошi в iноземнiй валютi 240
Iншi оборотнi активи 250
Усього за роздiлом II 260 95162 95162
III. Витрати майбутнiх перiодiв (270) 270
Баланс 280 111037 111037
Пасив Код рядка
12
I. Власний капiтал
Статутний капiтал 300 70 70
Пайовий капiтал 310
Додатковий вкладений капiтал 320
Iнший додатковий капiтал 330 14470 14470
Резервний капiтал 340 2 2
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 (55981) (55981)
Неоплачений капiтал 360
Вилучений капiтал 370
Усього за роздiлом I 380 -41439 -41439
II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу 400
Iншi забезпечення 410
Цiльове фiнансування 420 1289 1289
Усього за роздiлом II 430 1289 1289
III. Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв 440
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 450
Вiдстроченi податковi зобов'язання 460
Iншi довгостроковi зобов'язання 470
Усього за роздiлом III 480
IV. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв 500
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселi виданi 520
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 137834 137834
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансiв 540
з бюджетом 550 1016 1016
з позабюджетних платежiв 560
зi страхування 570 333 333
з оплати працi 580 684 684
з учасниками 590
iз внутрiшнiх розрахункiв 600
Iншi поточнi зобов'язання 610 11320 11320
Усього за роздiлом IV 620 151187 151187
V. Доходи майбутнiх перiодiв 630
Баланс 640 111037 111037
Ця попередня фiнансова звiтнiсть згiдно МСФЗ складена на основi iсторичної вартостi.
Узгодження загального сукупного прибутку Товариства у звiтностi за попереднiми П(С)БО з
загальним сукупним прибутком Товариства за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року:
Показники Код рядка За П(С)БО Перехiд на МСФЗ За МСФЗ Пояснення
123456

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 351964 351964
Податок на додану вартiсть 015 (44022) (44022)
Iншi вирахування з доходу 030 (5276) (5276)
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (035) 035 302666 302666
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (040) 040 (288005) (288005)
Валовий:
прибуток 050 14661 14661
збиток 055 - Iншi операцiйнi доходи (060) 060 47905 47905
Адмiнiстративнi витрати (070) 070 (4732) (4732)
Витрати на збут (080) 080 - Iншi операцiйнi витрати (090) 090 (6570) (6570)
Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: - прибуток 100 51264 51264
збиток 105 - Доход вiд участi в капiталi (110) 110 - Iншi фiнансовi доходи (120) 120 - Iншi доходи (130) 130 - Фiнансовi витрати (140) 140 (8) (8)
Втрати вiд участi в капiталi (150) 150 - Iншi витрати (160) 160 (-) (-)
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi (165) 165 - Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування: - прибуток 170 51256 51256
збиток 175
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 180 6414 6414
Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi 185 - Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi: - прибуток 190 44842 44842
збиток 195 - Надзвичайнi: - доходи надзвичайнi (200) 200 - витрати надзвичайнi (205) 205 - Податки з надзвичайного прибутку (210) 210 - Чистий: - прибуток 220 44842 44842
збиток 225 - Перехiд вiд нацiональних П(С)БО до МСФЗ не вплинув на звiт про рух грошових коштiв.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове
положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до
стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд
знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi
збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому
вони були понесенi.
Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть,
за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана
сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля

вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому,
iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж
термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Гiрничi активи та обладнання iз вмiстом дорогоцiнних металiв - за виробничим методом.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в
прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй,
враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого
збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного
використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод
нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в
оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або
вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу,
що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт
про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi
матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких
iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру
збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого
активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий
актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи,
не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi
будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням
витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi
майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки
дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i
ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не
коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його
балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до
вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за
винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд
знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу
(генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його
вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка
була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд
знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в
прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В
цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по
переоцiнцi.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу

Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по
найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат
на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також
банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Строковi депозити
Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв
до року.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за
справедливою вартiстю
Витрати на позики
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для
продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки
цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi
iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в
якому вони понесенi.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що
виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного
зобов'язання.
Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання
у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин:
собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї.
Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого
податку.
Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи
або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для
цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають
оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку
на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених
законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю
активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового
облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi
зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових
рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за

умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього
для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок
первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу),
якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного
перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку,
достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з
використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства),
встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi
iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка
вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства
(станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi
активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує
законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до
податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має
намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони
вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або
власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному
прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.
Пенсiйнi зобов'язання
Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески в Державний
пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за
такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування ня соцiальнi заходи". Дана сума включається
до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування витрат
Державного пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених працiвникам
Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi. Витрати
Товариства за такими платежами включенi до статтi "шi операцiйнi витрати". Дана сума
включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка
пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi
звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та
за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
? Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом
володiння, i не контролює продану продукцiю;
? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
? Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг

Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує
ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi
або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi
по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання,
вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну
дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi,
перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.
Умовнi зобов'язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у
примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi
судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на
суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть
застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо
майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi
мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
(а) Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного
судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi
строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного
використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть
експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести
до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
(в) Вiдстроченi податковi активи
Податковий кодекс України, а саме роздiл його III, який втупив в дiю з 01.04.2011 року, суттєво
змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць
залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої
облiкової та податкової вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в
якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати
данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при
визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного
термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового
планування.
5. ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
2012 рiк
Виручка вiд реалiзацiї природного газу 297671
Виручка вiд розподiлу природного газу 47968

Виручка вiд надання послу з постачання природного газу 4663
Виручка вiд iншої дiяльностi 1662
Всього 351964
6. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
2012 рiк
Собiвартiсть природного газу (257420)
Собiвартiсть робiт , послуг (30585)
Всього (288005)
Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином:
2012 рiк
Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв (276409)
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (7105)
Нарахування на зарплату (2628)
Амортизацiя (1336)
Iншi витрати (527)
Всього (288005)
7. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
2012 рiк
Матерiальнi витрати (646)
Заробiтна плата (2377)
Нарахування на зарплату (839)
Амортизацiя (124)
Iншi витрати (746)
Всього (4732)
8. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:
2012 рiк
доходи витрати
Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти - (-)
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди - (-)
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 20 (4355)
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - (-)
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi - (-)
Доходи вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв - (-)
Iншi доходи/(витрати) 47885 (2215)
Всього 47905 (6570)
9. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:
2012 рiк
доходи витрати
Нарахованi проценти на кредит вiд нерезидента 8
Всього 8
10. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з Кодексом ставка
податку на прибуток буде знижуватися з 25% в першому кварталi 2011 року до 16% у 2014 роцi.
11. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:
Земельнi

дiлянки Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 124 25159 956 1768 664 - - 28671
Придбано основних засобiв - 4623 73 217 75 - - 4988
Вибуло - 497 4 65 - - - 566
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 124 29285 1025 1920 739 - 33093
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року - 13767 283 1237 491 - - 15778
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод - 1063 263 133 18 - - 1477
Вибуло - 337 3 62 402
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду - 14493 543 1308 509 - - 16853
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 124 14792 482 612 230 - - 16240
12. ЗАПАСИ
Запаси Товариства були представленi наступним чином:
Запаси 31 грудня 2012 року
Сировина i матерiали 832
Паливо 70
Тата i тарнi матерiали 1
Будiвельнi матерiали Запаснi частини 20
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 183
Незавершене виробництво Готова продукцiя Товари 4
Всього 1106
13. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО
Станом на 31 грудня 2012 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi
таким чином:
Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2012 року
Дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги 64309
Iнша дебiторська заборгованiсть 16776
Всього 81085
14. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Поточнi податковi активи та зобов'язання Товариства були представленi наступним чином:
Поточнi податковi активи та зобов'язання 31 грудня 2012 року
Поточнi податковi активи, в т. ч.: 39
Податок на додану вартiсть
Податок на прибуток
Мiсцевi податки та збори 39
Поточнi податковi зобов'язання , в т. ч.
Податок з доходiв фiзичних осiб
15. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ
Станом на 31 грудня 2012 року грошовi кошти були представленi наступним чином:
Грошовi кошти 31 грудня 2012 року
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 2860
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках 0

Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках
Всього 2860
16. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО
Станом на 31 грудня 2012 року статутний капiтал Товариства становить 69 972,0 грн., роздiлений
на 34 986 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,0 грн. кожна.
На початок 2012 року статутний капiтал Товариства становив 69 972,0 грн., роздiлений на 34 986
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,0 грн. кожна.
17. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня 2012 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були
представленi наступним чином:
Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2012 року
Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги 81750
Iнша кредиторська заборгованiсть Всього 81750
18. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2012 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов'язання були
представленi наступним чином:
Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2012 року
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 2394
Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 244
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 590
Iншi поточнi зобов'язання 12728
Всього 97706
19. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Операцiйне середовище
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi
особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не
обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та
наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом
платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд
полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також
економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах
бiльш розвинених ринкiв.
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової
економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту,
нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та
посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що
вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi
українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу,
а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий
стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу
Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно
впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно
негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
Оподаткування
У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють
все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове
законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного
застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може
призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок

можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi
Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх
розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї
у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i
норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не
завжди чiтко i однозначно сформульованi.
Юридичнi питання
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не
висуваються iншi претензiї.
20. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в
майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї
спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає
структуру свого капiталу.
21 ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2012 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося
подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.
22. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОМIЖНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця попередня промiжна фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк, була затверджена до надання Зборам
Акцiонерiв Товариства Наглядовою Радою .
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