
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. 
24.07.2014 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2014 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

21155959 

4. Місцезнаходження 

46008,  м. Тернопiль, вул. Митрополита  Шептицького,20  

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0352) 25-14-83, 25-04-92 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

24.07.2014 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці 

http://www.tmgaz.te.ua/emitent в мережі 

Інтернет 

24.07.2014 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

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

3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  

10. Інформація про заміну управителя  

11. Інформація про керуючого іпотекою  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом 
 

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 

активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку 
 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

18. 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) 

 



19. Примітки: 

1. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб не надаються, тому що товариство 

участi у створеннi юридичних осiб не приймало. 2. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не 

надається, тому що товариство не назначало корпоративного секретаря. 3. Iнформацiя про 

облiгацiї емiтента не надається, тому що товариство не випускало облiгацiй. 4. Iнформацiя про 

iншi цiннi папери випущенi емiтентом не надається, тому що товариство не випускало iншi цiннi 

папери. 5. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, тому що таких не було. 6. Iнформацiя 

про конвертацiю цiнних паперiв не надається, тому що конвертацiї цiнних паперiв не було. 7. 

Iнформацiя прот замiну управителя не надається, тому що управителя в Товариствi немає. 8. 

Iнформацiя про керуючого iпотекою не недається, тому що Товариство iпотеки не оформляло. 9. 

Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв не надається, тому що 

Товариство iпотеки не оформляло. 10. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних 

сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом не надається, тому що Товариство не 

має iпотечного боргу. 11. Iнформацiя про iпотечне покриття не надається, тому що Товариство не 

оформляло iпотеки. 12. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку не надається, тому що Товариство надає фiнансову звiтнiсть емiтента, яка 

складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 13. Звiт про стан об"єкта 

нерухомостi не надається, тому що товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання 

зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну 

реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації 16.12.1994 

4. Територія (область) Тернопільська  

5. Статутний капітал (грн) 69972.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі 
0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової компанії 

25.004300 

8. Середня кількість працівників (осіб) 270 

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

35.22 Розподілення газлподібного палива через 

місцеві (локальні) трубопроводи, 43.22Монтаж 

водопровідних мереж, систем опалення та 

кондиціонування 

10. Органи управління підприємства 
загальнi збори акцiонерiв, правлiння товариства, 

наглядова рада, ревiзiйна комiсiя 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у національній валюті 

ПАТ  КБ 

«Приватбанк»  

2) МФО банку 338783 

3) поточний рахунок 26000060502039 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 
д/в 

5) МФО банку д/в 

6) поточний рахунок д/в 
 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть, пов'язана 

iз створенням об'єктiв архiтектури 
АВ 489684 25.11.2009 

Мiнiстерство регiонального 

розвитку та будiвництва України 
Необмежена 

Опис Товариство планує продовжити лiцензiю 

Розподiл природного, нафтового 

газу та газу (метану) вугiльних 

родовищ 

АВ №527160 27.03.2010 

Нацiональна комiсiя 

регулювання електроенергетики 

України (НКРЕ) 

26.03.2015р. 

Опис Товариство планує продовжити лiцензiю 



Постачання природного газу, газу 

(метану) вугiльних родовищ за 

регульованим тарифом 

АВ 527161 27.03.2010 

Нацiональна комiсiя 

регулювання електроенергетики 

України (НКРЕ) 

26.03.2015р. 

Опис Товариство планує продовжити лiцензiю 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Бобрiвець Володимир Леонiдович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МС 238641 17.12.1997 Тернопiльським МУ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1952 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 27 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник управлiння по експлуатацiї 

газового господарства 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось. Згiдно рiшення 

наглядової ради вiд 29.04.2014р. (Протокол №1 вiд 29.04.2014р.) 

продовжено термiн повноважень на 3 роки. 

1. Посада член правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Даткун Володимир Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МС 600019 23.10.1999 Тернопiльським РВ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1958 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 12 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", головний iнженер 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось. Згiдно рiшення 

наглядової ради вiд 29.04.2014р. (Протокол №1 вiд 29.04.2014р.) 

продовжено термiн повноважень на 3 роки. 



1. Посада член правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Мельничук Стефанiя Петрiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МС 900035 11.09.2002 Тернопiльським РВ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", економiст 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось. Згiдно рiшення 

наглядової ради вiд 29.04.2014р. (Протокол №1 вiд 29.04.2014р.) 

продовжено термiн повноважень на 3 роки. 

1. Посада член правлiння, головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Губиш Сергiй Iванович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МС 931096 02.11.2002 Тернопiльським РВ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1968 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 17 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

СП "Сiнтер", головний бухгалтер 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось. Згiдно рiшення 

наглядової ради вiд 29.04.2014р. (Протокол №1 вiд 29.04.2014р.) 

продовжено термiн повноважень на 3 роки. 

1. Посада Член правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові Шамрай Анатолiй Федорович  



фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МС 600108 26.10.1999 Тернопiльським РВ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл.  

4. Рік народження 1953 

5. Освіта середня спецiальна 

6. Стаж керівної роботи (років) 25 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

Обраний згiдно рiшення наглядової ради вiд 29.04.2014р. 

(Протокол №1 вiд 29.04.2014р.) термiном на 3 роки. 

1. Посада голова наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Бобрiвець Вiталiй Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МС 250946 16.01.1998 Тернопiльським МУ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 13 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", заступник голови правлiння 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось. Згiдно рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 

17.04.2014р.) продовжено термiн повноважень на 3 роки. 

1. Посада член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Яроцький Степан Петрович 

3. Паспортні дані фізичної МС 903259 12.07.2002 Тернопiльським МВ УМВСУ в 



особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта середня спецiальна 

6. Стаж керівної роботи (років) 17 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi аварiйно-

диспетчерської служби 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось. Згiдно рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 

17.04.2014р.) продовжено термiн повноважень на 3 роки. 

1. Посада член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Мусял Любомира Мирославiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Мс 534251 24.03.1999 Тернопiльським МВ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта середня спецiальна 

6. Стаж керівної роботи (років) 8 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник внутрбудинкової служби. 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось. Згiдно рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 

17.04.2014р.) продовжено термiн повноважень на 3 роки. 

1. Посада член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Пищ Iгор Ярославович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

МС 126559 13.11.1996 Тернопiльським МУ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 



код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

4. Рік народження 1965 

5. Освіта середня спецiальна 

6. Стаж керівної роботи (років) 8 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник служби пiдземних 

газопроводiв 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось. Згiдно рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 

17.04.2014р.) продовжено термiн повноважень на 3 роки. 

1. Посада член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Куниця Дарина Леонiдiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МЕ 987372 Оболонським РУГУ МВС України у м.Київ 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ПАТ НАК «Нафтогаз України», головний фахiвець.  

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. 

(Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) Куниця Дарина Леонiдiвна 

обрана на посаду члена наглядової ради термiном на 3 р. 

1. Посада голова Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Федорiйчук Ярослав Петрович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 0 



5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ПАТ НАК «Нафтогаз України», начальник вiддiлу контролю за 

дiяльнiстю пiдприємств з постачання та транспортування 

природного газу Управлiння контролю за дiяльнiстю дочiрнiх 

пiдприємств Департаменту внутрiшнього аудиту. 

8. Опис 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. 

(Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) Федорiйчук Ярослав Петрович 

(не дає згоду на розголошення паспортних даних) обраний на 

посаду голови Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Голоюха Галина Богданiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МС 286449 27.02.1998 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл.  

4. Рік народження 1972 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

заступник головного бухгалтера ВАТ "Тернопiльмiськгаз"  

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось. Згiдно рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 

17.04.2014р.) продовжено термiн повноважень на 3 роки. 

1. Посада член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Дзюба Богдан Iванович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МС 570185 01.07.1999 Тернопiльським МВ УМВС в м.Тернополi 

4. Рік народження 1963 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи (років) 0 



7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

завод ВПД 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось. Згiдно рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 

17.04.2014р.) продовжено термiн повноважень на 3 роки. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРИВАТБАНК" в 

особi фiлiї "Захiдне головне регiональне управлiння" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Філія (інший відокремлений підрозділ)  

3. Kод за ЄДРПОУ 20784660 

4. Місцезнаходження Україна, 79008, Львiвська, м. Львiв, вул. Гуцульська, буд. 11а, 15 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ 263148 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
12.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(0322) 97-74-72 97-74-72 

8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

Надає наступнi депозитарнi послуги: 

1.Депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на 

цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах депонентiв, 

а саме: 

- Вiдкриття рахунку у цiнних паперах  

- Зберiгання цiнних паперiв, випущених у бездокументарнiй формi. 

2.Обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах 

депонентiв, а саме: 

- зарахування; 

- переказ; 

- списання; 

- поставка цiнних паперiв проти оплати;  

- блокування цiнних паперiв пiд забезпечення кредиту тощо; 

3.Обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у 

цiнних паперах депонентiв 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 01001 Україна Київська Київський м. Київ вул. Грiнченка, 3 

5. Номер ліцензії або 2092 



іншого документа на цей 

вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
01.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
044 279-10-78 377-70-16 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю 

9. Опис 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

надає послуги Центрального депозитарiя згiдно Договору про 

обслуговування випускiв цiнних паперiв 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Галичина-аудитсервiс" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 22599983 

4. Місцезнаходження Україна, 46024, Тернопiльська, м. Тернопiль, Замкова, 5/37 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

0804 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
19.07.1995 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(0352) 253936 253936  

8. Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

9. Опис 

Товариство надає послуги щодо проведення обов'язкового аудиту 

рiчної фiнансової звiтностi товариства 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.  



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.11.2010 25/19/1/10 

Тернопiльське 

територiальне 

управлiння 

ДКЦПФР 

UA 4000097513 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
2.0 34986 69972.00 100 

Опис 

Торгiвля акцiями емiтента на бiржi чи на органiзацiйно-оформленому позабiржовому ринку не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/ делiстингу 

цiнних паперiв емiтента на фондовiй бiржi у звiтному перiодi не було. Додаткове розмiщення простих iменних акцiй товариство у звiтному 

перiодi не проводило. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним 

власним 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 

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 264 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 81320 X X 

Усього зобов'язань X 81584 X X 

Опис: 

Iншi зобов"язання включають в себе: зобов"язання з оплати працi 732 тис.грн., зi 

страхування 284 тис.грн., за товари, роботи, послуги 70051 тис.грн., iншi поточнi 

зобов"язання 8723 тис.грн., цiльове фiнансування 1530 тис.грн 



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

№ з/п 
Основні види 

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 (тис. грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
постачання 

природного газу 
79,961 млн.куб.м. 95940 7.0 79,961 млн.куб.м. 95940 82 

2 
транспортування 

газу 
121,224 млн.куб.м. 20233 92.1 121,224 млн.куб.м. 20233 17 



3. 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 

2 податок на додану вартiсть 16 

3 операцiйнi витрати  18 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 07 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 

за ЄДРПОУ 21155959 

Територія  за КОАТУУ 6110100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 35.22 

Середня кількість 

працівників 
270  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
46008,  м. Тернопiль, вул.Митрополита 

Шептицького,20 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.06.2014 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 6537 6746 2982 

Основні засоби: 1010 15558 15131 12893 

первісна вартість 1011 33947 34469 28671 

знос 1012 18389 19338 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 22095 21877 15875 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1498 1143 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 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 63625 43672 73334 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 5945 4887 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 15835 15238 17938 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1370 521 2868 

Готівка 1166 218 45 43 

Рахунки в банках 1167 1152 476 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 88273 65461 95162 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 110368 87338 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 18505 18854 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 -11084 -13172 -55981 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 7493 5754 -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 1530 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 1530 1530 1289 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 2260 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 83581 70051 137834 

за розрахунками з бюджетом 1620 594 264 1016 

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

за розрахунками зі страхування 1625 318 284 333 

за розрахунками з оплати праці 1630 650 732 684 

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 13942 8723 11320 

Усього за розділом IІІ 1695 101345 80054 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 110368 87338 111037 

 

Примітки 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 2 квартал 

2014 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 | 07 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 

за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 1 півріччя 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 96067 112943 

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 ( 95248 ) ( 105069 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

819 

 

7874 

 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 39 87 

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 ( 2234 ) ( 2391 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 664 ) ( 1115 ) 

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 

 

0 

 

4455 

 збиток 2195 ( 2040 ) ( 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 ( 48 ) ( 4 ) 

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 

 

0 

 

4451 

 збиток 2295 ( 2088 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

4451 

 збиток 2355 ( 2088 ) ( 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 -2088 4451 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 88375 10928 

Витрати на оплату праці 2505 4879 4435 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1758 1590 

Амортизація 2515 949 938 



Інші операційні витрати 2520 2185 1941 

Разом 2550 98146 19832 

 

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 59.68102 127.22232 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 59.68102 127.22232 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 2 квартал 

2014 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 | 07 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 

за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 1 півріччя 2014 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 

 

134014 

 

144165 

Повернення податків і зборів 3005 500 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

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 0 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 303 327 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 122312 ) 

 

( 128280 ) 

Праці 3105 ( 3812 ) ( 3355 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1953 ) ( 1799 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4840 ) ( 11351 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

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 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 489 ) ( 1016 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1411 -1309 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

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 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 3420 0 

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 5680 0 

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 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2260 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -849 -1309 

Залишок коштів на початок року 3405 1370 2860 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 521 1551 

 

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 2 квартал 

2014 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 | 07 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 

за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 1 півріччя 2014 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 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 
за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 1 півріччя 2014 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 18505 2 -11084 0 0 7493 

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 18505 2 -11084 0 0 7493 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -2088 0 0 -2088 

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 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

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 0 349 0 0 0 0 349 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 349 0 -2088 0 0 -1739 

Залишок на 

кінець року 
4300 70 0 18854 2 -13172 0 0 5754 

 

Примітки 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ 

«ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 2 квартал 2014 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 

 

 

 

 



 

 

ПРИМІТКИ 

 

ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ «Тернопільміськгаз» 

за 2 квартал 2014 рік 

 

 «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО» 

 

                  Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Тернопільміськгаз» 

(надалі – ПАТ «Тернопільміськгаз» або «Товариство») було створене відповідно до Указу Президента 

України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року №210/93 та   Наказу Державного 

Комітету України по нафті і газу від 27.07.1994 року № 279 шляхом перетворення державного 

підприємства по газопостачанню та газифікації «Тернопільміськгаз» у відкрите акціонерне товариство 

по газопостачанню та газифікації «Тернопільміськгаз» .  На виконання вимог Закону України «Про 

акціонерні товариства» змінено назву Відкрите акціонерне товариство на Публічне акціонерне 

товариство по газопостачанню та газифікації  «Тернопільміськгаз» №1646 120 0000 003323  

від06.12.1994 року . 

                   

Акції Товариства вільно обертаються на відкритому ринку цінних паперів. 

             

 Товариство безпосередньо здійснює такі основні види діяльності: 

 - транспортування природного газу розподільчими газопроводами; 

 - постачання природного газу; 

-  будівництво, проектні роботи, господарське управління будівництвом, діяльність у сфері 

архітектури; 

 - посередницькі послуги, торгівля і послуги; 

 - інше 

               Виробничі потужності Товариства сконцентровані в Україні. 

 ПАТ «Тернопільміськгаз» є товариством, яке знаходиться у приватній власності. 

 Юридична адреса Товариства: 46008, м. Тернопіль,  вул. Митрополита  Шептицького, 20. 

 «КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI» 

У відповідності до вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 419 з 1 січня 2012 року Товариство складає фінансову звітність згідно з положеннями 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності», Товариство обрало 1 

січня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фінансова звітність Товариства за 2013 рік є першою повною 

річною фінансовою звітністю, що складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, 

а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені Комітетом з міжнародного 

бухгалтерського обліку та діяли на дату складання такої фінансової звітності. 

Фінансова звітність станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився цією датою, була попередньою 

МСФЗ фінансовою звітністю Товариства, в якій було наведено інформацію про перехід Товариства на МСФЗ. 

Фінансова звітність за 2013 була першим повним комплектом фінансової звітності, що повністю відповідає 

МСФЗ та містить порівняльну інформацію у всіх звітах та примітках до фінансової звітності Товариства. 

 «ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА» 

Основні принципи облікової політики Товариства на 2014 рік затверджені відповідним наказом по 

Товариству. 

У примітках до річної фінансової звітності підприємством застосовані правила бухгалтерського обліку 



відповідно до вимог нормативно-правових актів, які враховують правила бухгалтерського обліку і складання 

фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Форми і примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку, який здійснювався згідно з 

обліковою політикою підприємства на 2014 рік. Бухгалтерський облік підприємство веде в національній валюті - 

гривні. Одиниці виміру у яких подається фінансова звітність - тисячі гривень. 

У межах чинного законодавства, Міжнародних стандартів фінансової звітності, наказу про облікову 

політику підприємство визначає: 

-  основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку і формування статей звітності; 

-  єдині методи оцінки активів, зобов’язань та інших статей балансу підприємства; 

-  порядок нарахування доходів і витрат підприємства; 

-  критерії визнання активів безнадійними до отримання; 

-  порядок створення та використання спеціальних резервів; 

-  вимоги та вказівки щодо обліку окремих операцій. 

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов’язання підприємства 

оприбутковуються та обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення та справедливою (ринковою) 

вартістю. Вартість активів і зобов’язань, нарахованих в іноземній валюті, перераховується в національну валюту 

по курсу Національного банку України на момент складання балансу. 

Крім методів та способів оцінки, що застосовуються при виникненні (визнанні) активів для 

оприбуткування їх вартості за балансом, підприємство використовує різні методи приведення вартості активів у 

відповідність до їх реального стану: нарахування доходів і витрат з дотриманням їх відповідності, формування 

резервів, переоцінка активів до їх справедливої вартості, амортизація необоротних активів тощо. 

 

 «ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ» 

 При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на 

визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів 

та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 

розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.  

 Товариство використовує оцінки та робить припущення, які здійснюють вплив на показники, які 

відображені в фінансовій звітності на протязі наступного фінансового року. Оцінки та судження підлягають 

постійному аналізу та обумовлені минулим досвідом керівництва та базуються на інших факторах, в тому числі на 

очікуваннях відносно майбутніх подій.  

«ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ» 

Деякі нові стандарти і тлумачення стали обов'язковими для застосування з 1 січня 2013 року. Нижче 

приведені нові і переглянуті стандарти, які повинні застосовуватися Товариством зараз або в майбутньому: 

Поправка до МСБО 1 «Представлення фінансової звітності - представлення компонентів іншого сукупного 

доходу» змінює групування статей, що представляються у складі іншого сукупного доходу. 

Поправки до МСБО 19 «Винагород працівникам». Згідно з поправками, зроблена зміна в порядку визнання 

актуарних прибутків і збитків, а також вартості послуг минулих періодів і секвестру пенсійних планів, змінено 

визначення "вихідна допомога". 

Поправки до МСФЗ 1 «Позики, надані державою». Згідно з цими поправками компанії, уперше МСФЗ, що 

застосовують, повинні застосовувати вимоги МСБО 20 «Облік державних субсидій і розкриття інформації про 

державну допомогу» перспективно до наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих державою. 

Поправки до МСФЗ 7 «Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань». 

Компанії зобов'язані розкривати інформацію про права на здійснення взаємозаліку і відповідні угоди (наприклад, 

угоди про надання забезпечення). 

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» вводить єдину модель консолідації, згідно якої поняття 

контролю визначається як основа консолідації для усіх типів компаній.  

МСФЗ 11 «Спільні угоди» покращує облік спільних угод шляхом введення методу, який вимагає від сторін 

спільної угоди визнання своїх прав і зобов'язань, які  витікають з цієї угоди. 

МСФЗ 12 «Розкриття інформації про інвестиції в інші компанії» є новим комплексним стандартом, містить 

вимоги до розкриття інформації про усі види інвестицій в інші компанії, включаючи дочірні компанії, спільні 

угоди, що асоціюються компанії і неконсолідовані структуровані компанії. 



МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю» об'єднує в одному стандарті усі вказівки відносно оцінки 

справедливої вартості згідно МСФЗ. МСФЗ 13 не вносить змін у визначення того, коли треба використати 

справедливу вартість, а надає вказівки відносно оцінки справедливої вартості згідно МСФЗ, коли її використання 

вимагається або дозволяється іншими стандартами у складі МСФЗ. МСФЗ 13 також вимагає розкриття додаткової 

інформації. 

Перераховані нижче тлумачення не мали впливу на фінансову звітність Компанії: 

МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Це тлумачення роз'яснює, 

що компанія, яка припинила застосовувати МСФЗ у минулому і вирішила, що зобов'язана знову складати звітність 

по МСФЗ, має право застосувати МСФЗ 1 повторно. 

МСБО 1 «Представлення фінансової звітності». Це тлумачення роз'яснює різницю між додаткової 

порівняльної інформації, що надається на добровільній основі, і мінімумом необхідної порівняльної інформації. 

МСБО 16 «Основні засоби». Це тлумачення роз'яснює, що основні запасні частини і допоміжне 

устаткування, які задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами. 

МСБО 32 «Фінансові інструменти» представлення інформації». Це тлумачення роз'яснює, що податок на 

прибуток, що відноситься до виплат на користь акціонерів, враховується відповідно до МСФЗ( IAS ) 12 «Податок 

на прибуток». 

МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність». Це тлумачення приводить у відповідність вимоги по розкриттю 

в проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегменту з вимогами по розкриттю в ній 

інформації про зобов'язання сегменту. 

Компанія не застосовувала наступні МСФЗ і Тлумачення МСФЗ і МСБО, які були опубліковані, але не 

набули чинності: 

Поправки до МСБО 32 – «Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань». Поправки набувають 

чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати. 

Поправки до МСБО 36 – «Розкриття інформації відносно суми очікуваного відшкодування для 

нефінансових активів». Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 

року або після цієї дати. 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація і оцінка», стандарт опублікований в листопаді 2009 року, 

він замінює МСБО 39 «Фінансові інструментів: визнання і оцінка» в частині класифікації і оцінки фінансових 

інструментів. Вступ в силу цього стандарту був запланований для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 

2015 року, але надалі дата набуття чинності була скасована. 

Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 і МСБО 27 – «Інвестиційні компанії» набувають чинності для річних 

звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 або після цієї дати і передбачають виключення з вимог про 

консолідацію для компаній, які відповідають визначенню інвестиційної компанії згідно МСФЗ 10. 

Поправки до МСБО 39 – «Новація похідних інструментів і продовження обліку хеджування». Ці поправки 

набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати. 

Поправки до МСБО 19 – «Програми зі встановленими виплатами: внески працівників». Ці поправки 

набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2014 року або після цієї дати.  

Поправки «Щорічні удосконалення МСФЗ». Ряд змін до стандартів, прийнятих у рамках програм по 

щорічному удосконаленню МСФЗ, набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2014 

або після цієї дати.  

ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

  Придбані (створені) основні засоби враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, 

що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного довикористання, за вирахуванням 

накопиченої амортизації і збитків від знецінення. 

 Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які 

збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.  Витрати на ремонт і 

обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в 

звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені. 

 Сума, що амортизується, – це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за 

вирахуванням його ліквідаційної вартості.  Ліквідаційна вартість активу – це передбачувана сума, яку 

підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних 

витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходитиметься в кінці 

свого терміну корисного використання.  



 Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються 

на кінець кожного фінансового року.  Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні 

періоди, враховується як зміна облікової оцінки. 

 Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається 

як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.  

Вартість ремонту (капітального, поточного), якщо його здійснення направлено на повернення активу його 

первісних властивостей та не призводить до їх поліпшення, визнаються витратами того періоду, коли вони були 

понесені. 

Переоцінка первісної вартості та перегляд термінів корисного використання основних засобів на протязі 1 

півріччя 2014 року підприємство не здійснювало. 

Капіталізація витрат на позики, що відносяться до придбання (створення) об'єктів основних засобів (п.8 

МСБО/IAS № 23 "Витрати на позики"),  не здійснювалась. 

Основні засоби, щодо яких існують обмеження права власності на звітну дату, відсутні. 

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні. 

Основні засоби, що знаходяться на консервації на дату кінця звітного періоду, відсутні.  

Основні засоби, що взяті в операційну оренду на дату кінця звітного періоду,  відсутні.  

За станом на 30.06.2014 р. активи, класифіковані як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 

«Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»,  відсутні. 

Інвестиційна нерухомість на звітну дату 30.06.2014 року на балансі  Товариства не обліковувалась. 

Відсутня інформація щодо наявності контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів.  

Переоцінка об'єктів основних засобів в поточному році не проводилась. 

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи класифікуються наступним чином: 

- будівлі, споруди та передавальні пристрої; 

- машини та обладнання; 

- транспортні засоби; 

- інші основні засоби; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи. 

Вартість ремонту поточного, якщо його здійснення направлено на повернення активу його первісних 

властивостей та не призводить до їх поліпшення, визнаються витратами того періоду, коли вони були понесені. 

Переоцінка первісної вартості та перегляд термінів корисного використання основних засобів протягом 2 

кварталу 2014 року підприємство не здійснювало. 

Інформація про основні засоби підприємства: 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник Сума 

1 
Залишок на початок періоду: 

первісна вартість 

 

33947 

 знос 18389 

2 
Залишок на кінець періоду: 

первісна вартість 

 

34469 

 знос 19338 

 

 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

  Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, 

враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від 

знецінення.  Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних 

активів.  Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець 

кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних 

показників. 

 Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття 

не очікується економічних вигод.  Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між 

чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у 

момент списання. 

 

ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

 Інших необоротних активів  на 30.06.2014 не має. 

 



ЗАПАСИ 

 Облік, оцінка та визнання запасів у звітному періоді проводились з врахуванням вимог МСБО № 2 

"Запаси". 

Запасами визнаються активи підприємства, які утримуються для однієї з наступних цілей: 

-  для споживання під час виробництва, виконання робіт, надання послуг, а також для забезпечення 

функціонування адміністрації підприємства (сировина, матеріали, паливо, комплектуючі та ін.); 

-  для завершення процесу виробництва з наступним продажем продукту виробництва (незавершене 

виробництво, напівфабрикати); 

-  для подальшого продажу в звичайних умовах господарської діяльності (продукція та товари). 

Не визнаються виробничими запасами сировина та матеріали, отримані в переробку як давальницька 

сировина, а також товари, отримані по договорах комісії. Вони обліковуються на позабалансових рахунках. 

 Одиницею запасів для бухгалтерського обліку  Товариство визначило окремі найменування запасів з 

розбивкою на види й групи. 
Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для використання у 

виробництві готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої 

вартості реалізації. 

Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО. 

Запаси Товариства станом на 30.06.2014р. становлять 1143тис.грн. 
 

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Дебіторську заборгованість визнають як актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх економічних вигод і 

може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги 

визнається за актив одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг і оцінюється за 

ціною реалізації на підставі первинних бухгалтерських документів на відвантаження товарів або продукції, надання 

послуг. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважають поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує 

невпевненість в її поверненні боржником. Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна 

заборгованість, відносно якої існує впевненість щодо її не повернення боржником або по якій закінчився строк 

позивної давності. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги з 

активів здійснюється згідно реєстру, затвердженого керівником підприємства 

Станом на 30.06.2014р. торговельна і інша дебіторська заборгованість були представлені таким чином: 

 

Дебіторська заборгованість 30.06.2014р. 

Дебіторська заборгованість за роботи, послуги 43672 

Інша дебіторська заборгованість 15238 

Всього 59010 

  

ПОТОЧНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

 Поточні податкові активи  та зобов'язання Товариства були представлені наступним чином: 

Поточні податкові активи  та зобов'язання  30.06.2014р. 

Поточні податкові активи 4887 

Поточні податкові зобов'язання  264 

 

ГРОШОВІ КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ 

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з 

початковим строком менше трьох місяців.  

Станом на 30.06.2014 року грошові кошти були представлені наступним чином: 

 

Грошові кошти 30.06.2014р. 

Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках 476 

Грошові кошти в національній валюті на депозитних рахунках 0 

Грошові кошти в іноземній валюті на поточних рахунках 0 

Готівка 45 

Всього 521 



 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

 

Інформація про власний капітал: 

тис. грн. 

Показник 2013 рік 30.06.2014 рік 

Статутний капітал 70 70 

Додатковий капітал 18505 18854 

Резервний капітал 2 2 

Нерозподілений прибуток (11084) (13172) 

Разом 7493 5754 

 

Бухгалтерський  облік  власного  капіталу ведеться  на  основі  МСФЗ. Статутний капітал Товариства 

сформований згідно вимог чинного законодавства України. 

 Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Товариства становить  69 972,0             грн., розділений 

на 34 986 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0 грн. кожна.  
 На 30.06.2014 року  статутний капітал Товариства становив  69 972,0 грн., розділений на 34 986 простих 

іменних акцій номінальною вартістю 2,0  грн. кожна.  

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність 

зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане 

зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. 

Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслідок певної події в минулому, має юридичні або добровільно 

прийняті на себе зобов’язання, для урегулювання яких з великою ймовірністю, знадобиться відтік ресурсів, що 

несуть у собі майбутні економічні вигоди, і які можна оцінити з великим ступенем надійності. 

Цільове фінансування на 30.06.2014 року складає 1530 тис.грн. 

Простроченої заборгованості за позиками банків на звітну дату немає.  

Нарахування та сплата податків і зборів проводилося у відповідності до діючого податкового 

законодавства. 

Інформація про зобов’язання 

  

Кредиторська заборгованість 30.06.2014 

Заборгованість  постачальникам за сировину, матеріали, послуги 70051 

Інша кредиторська заборгованість - 

Всього 83581 

 Станом на 30.06.2014 року передплати отримані та інші короткострокові зобов’язання були представлені 

наступним чином: 

 

Кредиторська заборгованість 30.06.2014 

Кредиторська заборгованість перед бюджетом 264 

Кредиторська заборгованість по страхуванню 284 

Кредиторська заборгованість по заробітній платі 732 

Інші поточні зобов’язання 8723 

Всього 10003 

  

 .  

ДОХОДИ І ВИТРАТИ 

  
Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає 

отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської 



діяльності, за вирахуванням  повернень продукції покупцями, знижок та  за вирахуванням податку на додану 

вартість (ПДВ). 
  Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: 

● Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією; 

● Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не 

контролює продану продукцію; 

● Сума доходів може бути достовірно визначена; 

● Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; 

● Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.  

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує 

ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані 

витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. 
 

 Виручка від реалізації була представлена наступним чином: 

 

 
30.06.2014 

Виручка від  реалізації природного газу 95940 

Виручка від надання послуг  з постачання природного газу 20233 

Виручка від  іншої діяльності 1166 

Всього 117339 

 

СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Собівартість від реалізації була представлена наступним чином: 

 

 

30.06.2014 

вартість природного газу 60958 

податок на додану вартість 15240 

інші вирахування з доходу 1905 

операційні витрати  17145 

Всього 

95248 

 

 

 

Собівартість реалізації за видами витрат була представлена наступним чином: 

 

 

 

30.06.2014 

Собівартість  матеріалів та напівфабрикатів 
88375 

Заробітна плата та відповідні нарахування 4879 

Нарахування на зарплату 1758 

Амортизація  949 

Інші витрати 2185 

Всього 98146 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

 

Адміністративні витрати  складаються із наступних складових: Матеріальні витрати, Заробітна плата, Нарахування 

на зарплату,  Амортизація, Інші витрати та становлять станом на 30.06.2014р. 2234 тис.грн.  наступним чином: 

 



ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

 

Інші операційні доходи та витрати були представлені наступним чином: 

 

 

 

30.06.2014 

 доходи витрати 

Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної валюти - - 

Доходи (витрати) від операційної оренди - - 

Визнані штрафи, пені, неустойки - - 

Доходи (витрати) від реалізації інших оборотних активів - - 

Доходи (витрати) від операційної курсової різниці - - 

Доходи від відшкодування раніше списаних активів - - 

Інші доходи/(витрати) 39 664 

Всього 39 664 

 

ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

 

Фінансові доходи та витрати були представлені наступним чином: 

 

 2013 рік 

 доходи витрати 

Нараховані проценти на кредит від нерезидента - 48 

Всього - 48 

 

          

ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються  сторони, одна з яких контролює організацію або 

контролюється нею, або разом з організацією є  об'єктом спільного контролю. 

Зв’язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв’язаними сторонами, ціни і умови 

таких угод можуть відрізнятися від  угод і умов  між  незв’язаними сторонами 

Пов'язані сторони включають:  

- акціонерів 

- ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей 

- компанії, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним впливом Товариства, чи 

його акціонерів. 

Операції з пов’язаними сторонами за період до 30.06.2014р. відсутні. 

ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

Головними цілями управління капіталом Товариства є: 

- забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому; 

- забезпечення достатньої віддачі акціонерам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно 

рівням ризиків. 

 Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх 



зобов’язань.  Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання оптимального співвідношення капіталу та 

зобов’язань. 

УМОВНІ АКТИВИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

У фінансовій звітності Товариства до 30.06.2014р. не було підстав визнавати умовні активи і зобов’язання. 

ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані основні засоби, 

товарно-матеріальні цінності та отримані послуги. Станом до 30.06.2014р. Товариство не мало зобов'язань, які б 

воно не сплачувало своєчасно згідно договорів. 

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Управління ризиками відіграє важливу роль у діяльності Товариства. Основні ризики, властиві операціям 

Товариства, включають кредитні ризики, ризик ліквідності. 

Політики по управлінню ризиками націлені на виявлення, аналіз та управління ризиками, з якими 

стикається Товариство, встановлення відповідних лімітів та контролів, в подальшому моніторинг рівнів ризику та 

дотримання лімітів. 

Товариство управляє наступними ризиками: 

Кредитний ризик.  Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клієнт може не виконати свої 

зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства. Кредитний 

ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з торговою дебіторською заборгованістю. 

Товариство структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти на суму 

ризику, прийнятого по відношенню до одного або групи клієнтів. 

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої 

зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Товариства ретельним чином 

контролюється та управляється. Компанія використовує процес детального бюджетування та прогнозування 

грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних 

зобов’язань. 

З метою управління ризиком ліквідності Товариство здійснює моніторинг очікуваних майбутніх потоків 

грошових коштів від операцій із клієнтами та банківських операцій, що є частиною процесу управління 

активами/зобов’язаннями. 

Товариство проводить аналіз джерел фінансування за попередні періоди та приймає відповідні рішення 

щодо управління активами та пасивами. 

 

  

ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

 

 Після 30.06.2014р. до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які  

могли би вплинути на фінансовий стан Товариства. 

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» 

Ця фінансова звітність була затверджена керівництвом Товариства «22» липня 2014 року. 

 

 

 

Голова правління                                                              В.Л. Бобрівець  

 

 

Головний бухгалтер                                                           С.І.Губиш 

 


