
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)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
20.02.2014 

(дата) 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2013 року  

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

Акціонерне товариство  

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

21155959 

1.4 Місцезнаходження емітента 

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 квартальної інформації 

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.02.2014 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.tmgaz.te.ua в мережі Інтернет 20.02.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X 

2. Основні відомості про випущені акції X 

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)  

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента  

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, 

послугами яких користується емітент 
X 

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність 

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

8. Квартальна фінансова звітність емітента X 

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі 

наявності) 
X 

10. 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) 
 

11. Примітки: 

1. Iнформацiя про основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi не надається, тому що 

Товариство не випускало облiгацiй. 2. Iнформацiя про основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента не 

надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери. 3.Iнформацiя щодо посади корпоративного 

секретаря не надається, тому що Товариство не призначало корпоративного секретаря. 4. Звiт про стан об'єкта 

нерухомостi не надається,так якТовариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами нерухомостi.  



3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб 

3.1. Повне найменування 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 

3.2. Серія та номер свідоцтва про 

державну реєстрацію 
А01 №199315 

3.3. Дата державної реєстрації 27.05.2002 

3.4. Місцезнаходження 46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А 

3.5. Статутний капітал (грн.) 69972.00 

3.6. Чисельність працівників (чол.) 281 

3.7. Основні види діяльності із 

зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

35.22 РОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ 

МIСЦЕВI(ЛОКАЛЬНI) ТРУБОПРОВОДИ, д/н д/н, д/н д/н 

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що 

належать державі 
0.000 

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що 

передано до статутного капіталу 

державного (національного) 

акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

25.0043 

3.10. Органи управління емітента наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя, загальнi збори акцiонерiв 

3.11. Посадові особи емітента 

Бобрiвець Володимир Леонiдович- голова правлiння, Мельничук Стефанiя 

Петрiвна- член правлiння, Даткун Володимир Володимирович- член 

правлiння, Бобрiвець Вiталiй Володимирович- голова наглядової ради , Пищ 

Iгор Ярославович- член наглядової ради, НАК "Нафтогаз України"- голова 

ревзiйної комiсiї, Голоюха Галина Богданiвна- член ревiзiйної комiсiї, 

Яроцький Степан Петрович -член наглядової ради, Мусял Любомира 

Мирославiвна- член наглядової ради, Цицирко Ярослав Михайлович- член 

правлiння, Шамрай Анатолiй Федорович- член наглядової ради, Губиш 

Сергiй Iванович- головний бухгалтер, член правлiння 

3.12. Засновники емітента 
Державний комiтет по нафтi та газу (згiдно Указу Президента України "Про 

корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15.06.93р) 

3.13. Інформація щодо участі 

підприємства у створенні інших 

підприємств, установ та організацій 

Участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй не приймало 



4. Основні відомості про випущені акції 

(за звітний період) 

Дата реєстрації випуску акцій 12.11.2010 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 25/19/1/10 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій 
Тернопiльське т/у 

ДКЦПФР 

Кількість простих іменних акцій (штук) 34986 

Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0 

Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0 

Форма існування акцій  
Бездокументарні 

іменні 

Номінальна вартість акцій (грн.) 2.00 

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 0 

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) 

акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 
8748 



6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі 

України, послугами яких користується емітент 

6.1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

6.2. Організаційно-

правова форма 
Акціонерне товариство  

6.3. Ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ 
14360570 

6.4. Місцезнаходження 79008 м. Львiв вул. Гуцульська, буд. 11а, 15 

6.5. Номер ліцензії на цей 

вид діяльності 
АЕ 263148 

6.6. Дата видачі ліцензії 12.10.2013 

6.7. Міжміський код та 

телефон 
(032) 297-74-72 

6.8. Факс (032) 297-74-72 

6.9. Вид професійної 

діяльності на фондовому 

ринку 

Депозитарна діяльність 

6.10. Опис 
На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", на загальних зборах 

акцiонерiв вiд 30.09.2010 прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства 

6.1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" 

6.2. Організаційно-

правова форма 
Акціонерне товариство  

6.3. Ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ 
30370711 

6.4. Місцезнаходження 01001 м. Київ вул.Б. Грiнченка, буд.3. 

6.5. Номер ліцензії на цей 

вид діяльності 
- 

6.6. Дата видачі ліцензії 01.10.2013 

6.7. Міжміський код та 

телефон 
(044) 279-10-78, 

6.8. Факс 377-70-16 

6.9. Вид професійної 

діяльності на фондовому 

ринку 

Депозитарна діяльність 

6.10. Опис 

Вiдповiдно до чинного законодавства України Публiчному акцiонерному товариству 

«Нацiональний депозитарiй України» присвоєно статус центрального депозитарiю. 1 

жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було 

зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй 

України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 

01.10.2013 №2092).Депозитарiй надає послуги на пiдставi Договору про обслуговування 

випускiв цiнних паперiв.  



8. Інформація про господарську та фінансову діяльність 

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності 

Податковими пiльгами товариство не користувалось. НАК "Нафтогаз України" належить 8748 акцiї, що становить 

25.0043 % вiд статутного капiталу. Держзамовлень не отримувало. Товариство не належить нi до яких об"єднань 

пiдприємств. Зобов"язань за цiнними паперами товариство немає. До товариства позови не виставлялись. Облiгацiй та 

привiлейованих акцiй товариство не випускало. Валютного рахунку товариство не вiдкривало. Усього активiв 110368 

тис.грн, необоротнi активи 22095 тис.грн, оборотнi активи 88273 тис.грн, власний капiтал 7493 тис.грн, статутний 

капiтал 70 тис.грн, довгостроковi зобов"язання 1530тис.грн, поточнi зобов"язання 101345 тис.грн.  



8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ з/п 
Основний вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.**) 

у грошовій 

формі (тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
постачання 

природного газу 
156,549 млн.куб.м. 3438.00 7.0 156,549 млн.куб.м. 3438.00 7.0 

2 
транспортування 

газу 
241,911 млн.куб.м. 43662.00 89.7 241,911 млн.куб.м. 43662.00 88.7 



Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 вартiсть природного газу 64.7 

2 податок на додану вартiсть 16.7 

3 операцiйнi витрати  17.2 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню 

та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 
за ЄДРПОУ 21155959 

Територія Тернопільська за КОАТУУ 6110100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

РОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА 

ЧЕРЕЗ МIСЦЕВI(ЛОКАЛЬНI) ТРУБОПРОВОДИ 
за КВЕД 35.22 

Середня кількість 

працівників 
278  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 46006, м.Тернопiль, вул.Чернiвецька, 54а  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 5346 6537 2982 

Основні засоби: 1010 16240 15558 12893 

первісна вартість 1011 33093 33947 28671 

знос 1012 16853 18389 15778 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 



Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 21586 22095 15875 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1106 1498 0 

Виробничі запаси 1101 1106 1498 1006 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 54309 63625 73334 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 39 5945 16 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16776 15835 17938 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2860 1370 2868 

Готівка 1166 27 218 43 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 85090 88273 95162 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 106676 110368 111037 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 70 70 70 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 18537 18505 14470 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 2 2 2 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -11139 -11084 -55981 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 7470 7493 -41439 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 1500 1530 1289 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 1500 1530 1289 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 2260 0 



Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 81750 83581 137834 

за розрахунками з бюджетом 1620 2394 594 1016 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 244 318 333 

за розрахунками з оплати праці 1630 590 650 684 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 12728 13942 11320 

Усього за розділом IІІ 1695 97706 101345 151187 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 106676 110368 111037 

 

Примітки 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 2013 рiк. Iншої суттєвої 

iнформацiї, що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства 

фiнансiв вiд 07.02.2013 №73 немає.  

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний бухгалтер Губиш Сергiй Iванович 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню 

та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 
за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за   2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 198670 302666 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 188174 ) ( 288005 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

10496 

 

14661 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 207 47905 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 4765 ) ( 4732 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5879 ) ( 6570 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

59 

 

51264 



 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4 ) ( 8 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

55 

 

51256 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -236 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

55 

 

51256 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 55 51256 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 18777 19635 

Витрати на оплату праці 2505 9679 9481 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3454 3467 

Амортизація 2515 1536 1460 

Інші операційні витрати 2520 7722 7843 

Разом 2550 41168 41886 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 



Середньорічна кількість простих акцій 2600 34986 34986 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 34986 34986 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.57206 1465.04316 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1.57206 1465.04316 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 2013 рiк. Iншої суттєвої 

iнформацiї, що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства 

фiнансiв вiд 07.02.2013 №73 немає.  

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний бухгалтер Губиш Сергiй Iванович 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню 

та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 
за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за   2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

246380 

 

359192 

Повернення податків і зборів 3005 0 5 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 30 211 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 10 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 109 20 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 824 1101 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 219435 ) 

 

( 330298 ) 

Праці 3105 ( 7754 ) ( 8132 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3745 ) ( 4047 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 18532 ) ( 21602 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 8043 ) ( 5188 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 5490 ) ( 9337 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 4999 ) ( 7077 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 82 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 3150 ( 0 ) ( 0 ) 



контрактами 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 1627 ) ( 269 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3750 -3891 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 3883 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 3883 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 2260 5280 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 5280 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2260 0 



Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1490 -8 

Залишок коштів на початок року 3405 2860 2868 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1370 2860 

 

Примітки 

Товариством для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної 

дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається 

iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв. 

Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки 

майбутнiх грошових потокiв i якi не можна отримати iз застосуванням 

непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiя про основнi 

класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат 

грошових отримана з облiкових регiстрiв пiдприємства. 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 2013 рiк. Iншої суттєвої 

iнформацiї, що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства 

фiнансiв вiд 07.02.2013 №73 немає.  

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний бухгалтер Губиш Сергiй Iванович 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню 

та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 
за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 



Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 



Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не заповнено 

тому, що Товариство надає Звiт про рух грошових коштiв за прямим 

методом. 

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний бухгалтер Губиш Сергiй Iванович 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 
за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 70 0 14807 2 -11139 0 0 3740 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 70 0 14807 2 -11139 0 0 3740 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 55 0 0 55 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 3698 0 0 0 0 3698 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 3698 0 55 0 0 3753 

Залишок на 4300 70 0 18505 2 -11084 0 0 7493 



кінець року 

 

Примітки 

ПРИМIТКИ 

 

ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ «Тернопiльмiськгаз» 

за 2013 року 

 

 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

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  

1 2  

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 

1 2 3 4 5 6 

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: 

 

За 2013 року 

Виручка вiд постачання природного газу 3438 

Виручка вiд транспортування природного газу 43662 

Виручка вiд iншої дiяльностi 2124 

Всього 49224 

 

6. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 

 

Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином: 

 

За 2013 року 

Собiвартiсть природного газу (121560) 

Собiвартiсть робiт , послуг (66614) 

Всього (188174) 

 

 

Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином: 

 

 

За 2013 року 

Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв (18777) 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (9679) 

Нарахування на зарплату (3454) 

Амортизацiя (1536) 

Iншi витрати (7722) 

Всього (41168) 

 

7. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

 

Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином: 

 

За 2013 року 



Всього (4765) 

 

8. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

 

Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином: 

 

 

За 2013 року 

доходи витрати 

Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти - (-) 

Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди - (-) 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки - (-) 

Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - (-) 

Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi - (-) 

Доходи вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв - (-) 

Iншi операційні доходи/(витрати) 207 (5879) 

Всього 207 (5879) 

 

9. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

 

Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином: 

 

За 2013 року 

доходи витрати 

Нарахованi проценти на кредит вiд нерезидента 4 

Всього 4 

 

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 31.12.2013 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 29285 1025 1920 739 - - 33093 

Придбано основних засобiв - - - - - - - - 

Вибуло - - - - - - - - 

Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду - - - - - - - 33425 

Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року - 14493 543 1308 509 - - 16853 

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод - - - - - - - - 

Вибуло - - - - - - - - 

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду - - - - - - - 18238 



Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду - - - - - - - 16240 

 

12. ЗАПАСИ 

Запаси Товариства були представленi наступним чином: 

 

Запаси Станом на 31.12.2013 

Всього 1498 

 

13. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО 

 

Станом на 31.12.2013 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином: 

 

Дебiторська заборгованiсть Станом на 31.12.2013 

Дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги 63625 

Iнша дебiторська заборгованiсть 15835 

Всього 79460 

 

 

14. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Поточнi податковi активи та зобов'язання Товариства були представленi наступним чином: 

 

 

Поточнi податковi активи та зобов'язання Станом на 31.12.2013 

Поточнi податковi активи, в т. ч.: 594 

Податок на додану вартiсть  

Податок на прибуток  

Мiсцевi податки та збори 4325 

Поточнi податковi зобов'язання , в т. ч. 253 

Податок з доходiв фiзичних осiб  

 

15. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ 

Станом на 31.12.2013 грошовi кошти були представленi наступним чином: 

 

Грошовi кошти Станом на 31.12.2013 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 1370 

Готівка 218 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках 0 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках  

Всього 1588 

 

16. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО 

Станом на 31.12.2013 статутний капiтал Товариства становить 69 972,0 грн., роздiлений на 34 986 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,0 грн. 

кожна.  



На початок 2013 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 30.09.2013 торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином: 

 

Кредиторська заборгованiсть Станом на 31.12.2013 

Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги 83581 

Iнша кредиторська заборгованiсть - 

Всього 83581 

18. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

Станом на 31.12.2013 передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання були представленi наступним чином: 

 

Кредиторська заборгованiсть Станом на 31.12.2013 

Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 594 

Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 318 

Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 650 

Iншi поточнi зобов’язання 13942 

 

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 2013 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан 

Товариства. 

 

22. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Ця попередня фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк, була затверджена керiвництвом Товариства.. 

  

 

 

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний 

бухгалтер 
Губиш Сергiй Iванович 

 


