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Звiт незалежного ауддтора ТОВ кОдесагаз-П остачанняrr

ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Kepi в н и цтву та власн икам тоВ <<Одесагаз-П остачан ня >>

звIт щодо Аудиту ФlнАнсовоi звlтностl

flyMKa iз застереженням

ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Тов кодесагаз-постачання) (далi - ТоварисЁо), що

"-"д".rrся 
зi'звiту про фiнансовий стан на 31 грудня2О2О року, звiту про сукупний дохiд,

звiту про змiни у власному капiталiта звiту про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився

зазначеною датою, та примiток до фiнансовот звiтностi включаючи стислий виклад значуlлих

облiкових полiтик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань i неповного ро3криття iнформацiТ,

оп""а"й* в роЪдiлi <<основа для думки iз застереженням> нашого звiту, фiнансова звiтнiсть,

що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства

"" 
Зi iрудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився

зазначеноо даrоо, вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (далi - МСФ3) та

вiдповiдае вимогам 3акону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

YKpaTHi> щодо складання фiнансовоТ звiтностi.

Основа для думки iз застереженням

за результатами аудиry фiнансовот звiтностi Товариства за2020 pik ми зауважили наступне:

,1. Станом на 3'1. 12.2о2о iснують судовi справи, за якими перше рiшення прийнятО не на

користь Товариства i остаточний розгляд яких вiдбудетьсяу 2021 роцi, Тlк, Господарським

судо1,4 Одеськот областi 26.о4.2о21 прийнято рiшення по справi Ng9,t6/'|,108/18, згiдно якого

пЬзов дТ кНдК <Нафтогаз УкраТни> було частково задоволено в cyMi 52 1 17 368 грн. (пеня,

З%о рiчних, iнфляцiйнi витрати, судовий збiр). Ми висловлюемо не3году з оцiнками

управлiнського персоналу щодо невизнання ризикiв i не створення забезпечень стосовно

можливих результатiв судових процесiв, якi можуть мати суттевий вплив на елементи

фiнансовоi звiтностi, поЬ;язаноТ iз створенням забезпечень. Ми не маемо можливостi оцiнити

вiрогiднiсть завершення розгляду судовот справи не на користь Товариства, а тому не мали

змогли визначити кориryвання, якi необхiдно було б зробити у разi визнання забезпечення за

цiею судовою справою ia оцiнити вплив даного вiдхилення вiд вимог мсФз,

2.СтаноМ на з1.12.2020 у cTaTTi <flебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги> 3BiTy про фiнаЙсовий стан вiдображено дебiторську заборгованiсть в cyMi

2816 61О тис. грн, втому числi заборгованiсть, не погашена протягом поточного перiоду в

cyMi 7З1 з06 тис. грн., на яку згiдно прийнятоТ облiковоТ полiтики, Товариством визнано

рЬ."р" пiд очiкуванi кредитЙi збитки в розмiрi вiд 1,5% до 5% в залежностi вiд категорiТ

споживачiв в cyMi 1'1 029 тис. грн.

коефiцiенти резервування не е результатом iсторичних спостережень за кредитними

збитками та не вiдповiдають загаlльноприйнятiй праrсицi в галузi постачання природного

газу кiнцевим споживачам. Ми не отримали достатнiх аудиторських доказiв щодо
прййr"r*остi суджень керiвництва Товариства в частинi застосування коефiцiентiв

рЬ."р"у""нн" пiд очilсуванi кредитнi збитки. отже, ми не мали змогли оцiнити потенцiйний

вплив можливих викривлlень щодо формування резерву очiкуваних кредитних збиткiв на

фiнансову звiтнiсть Товариства в цiлому.
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Звiт незалежного аудитора

3, Значну частину iнформацii, розкрtггтя якоТ вимагаеться згiдно з МсФ3, не було розкрито у

Примiтках до фiнансовЬТ звiтносгii'овариства за 2020 piK, що е вiдхиленням вiд вимог

Концептуальнот основи фiнансовоТ звiтностi, зокрема: надання деталiзованоТ iнформацiТ про

склад та структуру 
",.rr"i, 

(дебiторсьr<у заборгованiсть), зобов'язань, доходiв та витрат та у

пБрiв"ялонiй l*+оЪЙ"цiТ з пЙереднiм перiодом; детальноТ iнформацiТ про визнанi резерви та

забезпечення.

ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону Укратни <про аудит фiнансовот звiтностiта

"уд"rор"rку 
дiяльнiсть> i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого

надання впевненоСтiта супутнiх послуг (далi- мсд), що прийнятi Радою з мiжнародних

стандартiв аудиту та надання 
"n"rr""oirl. 

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандаРтами

викладенО в роздiлi кВiдповiдальнiстЬ аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi> цього звiту,

ми е незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Мiжнародним кодексом етики

професiйних бухгалтерiв (включаючи мiжнароднi стандарти незалежностi) Ради з

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,

застосовними в vkpai'Hi до нашоrо 
"yi"ry 

фiнансовот звiтностi, а також виконали iншi

обов,язки з етики вiдповiдно до цих 
"й16, 

ia кодексу рмсЕБ, ми вважаемо, lло отриманi

нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання iх як основи для

нашоi думки iз застереженням.

Суттева нев изначен icTb, lцо стосуеться безперерв HocTi дiял ь HocTi

ми звертаемо увагу на Примiтку 1 до фiнансовот звiтностi Товариства, де зазначено, lло

Товариство здiИснЙе свою дiялtнiсть в умовах оголошеного в YKpaTHi карантину в зв'язку з

пандемiею KopoHaBipycy. У зв'яз*у с сиrуацiею, яка спричинена дiею карантинних заходiв

проти захворюваr""i jcovlD-lб, значно зменшились доходи як громадян, так i ряду

пiдприемств i органiзацiй, що в свою чергу впливають на piBeHb розрахункiв за наданi

nb"nyr" та обсяги споживання природного газу. Керiвництво Товариства продовжуе

докладати зусиль для виявлення, управлiння iа пом'"кшення наслiдкiв пандемiТ COVID-19

i" р"iупrrаiи дiяльностi; однак, iснують фаtсори, lло знаходяться поза межами знань та

контролю, вlfiючаючи тривалiсть та'тяжкiёть цього спалаху, будь-яких подiбних спалахiв, а

також вжитих подальших урядових та реryляторних дlи,

Хоча управлiнськиЙ n"p"or"n Товариства стежить за розвитком подiй в поточнiй ситуацiТ та

вживае yci необхiднi заходи, в разi необхiдностi, для мiнiмiзацiт негативного впливу, наскiльки

це можливо, од"i*, непередбачуваний подальший розвиток "-]"1,л:.:_1"заний 
iз

розповсюдженням covlD-19, може вплинути на результати дiяльностiта фiнансовий стан

товариства, у спосiб, що не може бути визначений на даний момент.

також ми звертаемо уваry на Примiтку 34 до фiнансовот звiтностi щодо значущих судових

справ, в яких Товариство бере у"асrо "а 
звiтну дату, де зазначено, tцо в звiтному перiодi за

позовом дт (ндк кнафтогаз Украiни> було вiдкрито провадження у справi про стягнення з

Товариства заборгованостi в розмiрi 2 601 086 тис, грн,

в обtрунтування незгоди з вимогами дт кндк <нафтогаз Укратни> Товариство посилаOться

"а 
re, що Ъгiдно з розподiлом фун.кцiЙ мiж учасниками ринку природ1:l:.газу воно

зобов'язане використовувати данl щодо факгично спожитого газу, наданi Оператору ГГС

On"p"ropoM ГРй, до *оrп"rенцiТ якого вiднесено повноваження по облiку фаtсично

спожитого природного газу, пiдтвердженням чого о ухвала суду вiд 15,12,2020 про

вiдкритгя провадження у справi N991 бi3449l20,

3азначенi судовi справи мають прямий вплив на визначення розмiру дебiторськоТ

заборгованостi споживачiв та розмiр зобов'язань перед постачальниками природного газу,

3 оглядУ на невизначенiсть результатiв розгляду майбутнiх судових процесiв наразi

неможливо оцiнити потенцiЙний вплив судових рiшень на фiнансовий стан Товариства та
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його дiяльнiсть, Керiвництво Товариства вважае, lло воно вживае Bci необхiднi заходи щодозабезпечення стiйкостiбiзнесу. Тйм не менш, прийнятгя судових рiшень не на користьтовариства може негативно вплинrги на результати дiяльнь"ri iБ..рr"rr" в майбутньому.
l-.li обставини вказують на мо>lсlивiсть iснування суггевот невизначеностi, що може поставитипiд значнИй cyMHiB здатнiстЬ Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiйocHoBi. Нашу думку не було модифiковано щодо цЙ* nrr""r.
l(лlючовi питання аудиту
}hючовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судженн я, булинаиоiльшзначущими пiд час нацого аудиту фiнансовоТ звiтностi ." поrоr"ЙЙ.ЪрiЬд L{i питаннярозглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi . цiпБrу lJ 

"р""о"у"ались прифОРМУВаННiДУМКИ ЩОДО НеТ. l(nючо.iпЙr"rr" ;r;;;у;"rодяться нами вiдповiдно оо ,""olМСА Та 3аКОНУ УКРаТНИ <ПРО аУДИТ фiнансовоТ.ыriнЬстi та аудиторсьlry дiяльнiсть >>, якийвимагае вiд аудитора навести вiдповiдну iнформацiБ npo аудиторськi оцiнки.

KpiM питань, викладених у параграф_ах <основа.для дум.ки iз застереженням) та <Суггеваневи3наченiсть, що стосуеться безпеiэервностiдiяльностi), ми визначили, що немае iншихключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких'слiд надати в нашому Звiтi.

lнша iнформацiя
управлiнський персонал Товариства вiдповiдно до вимог законодавства Укратни несевiдповiдальнiсть за подання разом з фiнансовоЁ ..г"i"rю Звiту про управлiння вiдповiдно довимоГ 3аконУ УкраТни кПро бухгалтерський облiк r" фi""".ову звiтнiсть в YKpaTHi>.
наща думка щодо фiнансовот звiтностi не поширюеться на таку iншу iнформацiю та ми неробимо висновку з будь-яким piBHeM впевненостi rлодо цiеТ iнщоТ iнформацiТ.
у зв'язку з нашим аудитом фiнансовот звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайом итися зiНШОЮ iНфОРМаЦiеЮ Та ПРИ ЦЬому розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншоюiнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нащим" ."""r""и, отриманими пiд час аудиту, абочи ця iнша iнформацiя мае вигляд такот, що мiстить aуrraa" викривлення.
Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи стосовно iнщоi iнформацiТ, отриманоТ до дати звiтуаудитора, ми доходимо висновку, що icHye суттеве викривлення цiеТ iншоТ iнформацiТ, мизобов'язанi повiдомити про цей факг.
стосовно звiту про управлiння ми не виявилифакгiв, якi потрiбно було б включити до нашогозвiту, KpiM питань якi описанi в роздiлi uОснова'для irr* iз застереженням) та роздiлiкСутгева невизначенiсть, що стосуеться безпеiер"н'остi дiяльностi>.

:;ffi;tаЛЬНiСТЬ УправлiнGького персоналу та засновникiв за фiнансову

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання iдостовiрне подання фiнансовоТзвiтностi вiдповiдно до 3акону УкраТни кПро бухгапrЬрБr*rИ облiк та фiнансову звiтнiсть вYKpaTHi>, мсФ3 та за таку систему внrгрiшньоrо *о"rрБлю, яку управлiнський персоналвизначае потрiбноЮ для того, щоб забеЗпечитИ 
"-"j"r"" фiнансовоТ звiтностi, що немiстить суттевих викривлень внаслiдок щахрайства або помилки.

При склаДаннi фiнаНсовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнкуздатностi Товариства продов)ryвати свою дiяльнiсть на безпер"р""iй o"l'oBi, розкриваючи,де це 3астосовне, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючиприпущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалr"р"r*оrо облiку, KpiM
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випадкiв, якtцо управлiнсьшй персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити

дiяльнiсть, або не мае iнших реаrльних €rльтернатив цьому,

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностi

Нашими цiлями е отримання обfрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не

мiстить суттевого 
""*рr"п""ня 

внiслiдок шахраЙства або поМилки, та випуск звiту аудитора,

що мiстить нашу думку. Обfрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не

гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до Мсд, завжди виявить суттеве викривлення,

якlло вЪно icHyb. Викривлення можуть бути результатом шахраЙства або помилки; вони

вважаються суттевими, якlло окремо або в сукупностi, як об/рунтовано очiкуоться, вони

можутЬ впливатИ на еконоrИiчнi рiШення користувачiв, lло приЙмаються на ocHoBi цiеТ

фiнансовоТ звiтностi.

виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсд, ми використовуемо професiйне судження та

професiйний-скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми.

о iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок

шахрайств" *" поrйпки, роiробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на

цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для

використання Тх як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення

внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки

шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження

або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

о отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, шо стосуються аудиту, для

розро6*и аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення

думки щодо ефепивностi системи внутрiшнього контролю;

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обlрунтованiсть облiкових

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiт, зроблених управлiнським персоналом;

о flохоflимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом

припущення про бьзперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на

ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева

невизначенiсть lлодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB моlt<гlивiсть

товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо

iснування такоТ сутгевоТ невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi

аудитора до вiдповiдних розкритгiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi

рь.*рrrrr'iнформацii е неналежними, модифiкувати свою думку, Нашi висновки

lрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора, BTiM

маИОутнi подiТ або умови мо)ý/ть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi;

. оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовот звiтностi включно з

розкриттями iнформацiТ, а також те, 
"" 

показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, що

покладенi в основу ti сlсtадання, так, щоб досяпи достовiрного вiдображення,

ми повiдомляемо управлiнський персонал та засновникiв iнформацiю про запланований

обсяГ i час проведеннЯ аудиry та сутгевi аудиторськi результати, включаючи будь-якi сутгевi

недолiки заходiв внугрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиry.

ми також надаемо управлiнський персонал та засновникам твердження, lло ми виконали

вiдповiднi етичнi вимоги lлодо незалежностi, та повiдомляемо тм про Bci 
"-"у*у_iIуl,л_.

п"та"ня, якi могли б обr'рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнlсть, а

також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
6
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Звiт незалех(ного аудrтора ТОВ <<Одесагаз-Постача ння D

з перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась аудиторському koМiтeTy ми

визначилй Ti, що були найбiльш значуцlими пiд час аудиту фiнансовот звiтностi поточного

перiоду, тобтО Ti, якi е ключовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в нашому звiтi

ауд"rора, KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне

розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, lло таке

питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення

можутЬ очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

зВlтцlодовИмогlншихзАкоНодАВЧИхlНоРмАтИВНИхдктlв

OcHoBHi вiдомостi про суб'екта аудиторськоТ дiяльностi

вiдповiдно до вимог статгi ,14 3акону Укратни <про аудит фiнансовот звiтностi та аудиторську

дiяльнiстЬ> надаемО ocHoBHi вiдомостi про суб'еПа аудиторСькоТ дiяльНостi, що провiв аудит.

Пiдтвердження та запевнення

вiдповiдно до вимог статгi '14 3акону Укратни <про аудит фiнансовот звiтностi та аудиторську

дiяльнiсть)) надаемо пiдтвердження стосовно обставин виконання завдання 3 аудиту

фiнансовоТ звiтностi Товариства.

Ми пiдтверджуемо, що цей звiт незалежного аудитора узгоджуеться з додатковим звiтом для
аудиторського KoMiTeTy, якиЙ надаеться нами за результатами проведеного нами аудиту.

ми не надавали Товариству послуги, забороненi законодавством.

Дудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська компанiя

uKpoy ЙкраТна> його власники, посадовi особи ключовий партнер 3 аудиту та iншi працiвники

о незалежними вiд Товариства, не брали участi у пiдготовцiта прийняттi управлiнських

рiшень Товариства в перiод, охоплений перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiод

надання послуг з аудиry такоТ фiнансовоТ звiтностi.

в перiод, охоплений первiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiод надання послуг з аудиту

,aKoi бi"ансовоТ звiтноqгi ми не надавали Товариству та контрольованим нею суб'епам
господарювання iнших послуг, KpiM послуг з обов'язкового аудиту.

Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська компанiя кКроу УкраТна>

Мiсцезнаходження 3ОО40, м, КиТв, провулок 3адорожний, б.lа

lнформацiя про включення до Реестру Номер реестрацii в PeecTpi аудиторiв та суб'екriв
аудиторськоТ дiялрностi 3681

Найменування органу, який призначив
суб'екга аудиторськоТ дiяльностi на
пDоведення обов'язкового аудиту

Наглядова Рада

!ата призначення аудитора 2о.lо,202о

Тривалiсть виконання аудиторського
завдання без перерв з урахуванням
продовження повноважень, якi мали
мiсце, та повторних призначень

flругий piK
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пояснення щодо обсяry аудиry та властивих мя аудиту обмежень, результативностi аудиту

в частинi виявлення порушень (зокрема пов'язаних iз шахрайством) наданi нами у параграфi

<вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностi> у роздiлi кзвiт щодо аудиту

фiнансовоТ звiтностi>> цього звiту.

Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого
Шалдуга Юлiя lBaHiBHa.

Партнер
(номер реестрацiТ у
аудиторiв та суб'епiв ау 0061 2)

Партнер iз завдання

(номер реестрацiТ у PeecTpi

аудиторiв та суб'екгiв аудиторськоТ дiяльностi 101261)

31 травня 2021 року

аудитора, е

потопалььька

Ю.I. Шалдуга

l
!
!
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Звiт незалежного аудктора

Сгоwе

контактна
iнформацiя
КиТвський офiс
03040 КиТв, YKpalHa
пров,3адорожний, 1а
Тел: +38 044 З91 3003
office@crowe-ac. com, ча

Одеський офiс
65048 Одеса, УкраТна
вул. Велика Арнаутська, 2А,
оф. 319
Тел: +38 0487288225
оdеsа@сrоwе-ас.соm. ча

Харкiвський офiс
61072 XapKiB, YKpaiHa
вул. Тобольська,42
Тел: +38 057 720 599'1
khаrkiч@сrоwе-ас. com. ча

Crowe AVR, Ukraine
03040 КиТв, УкраТна
пров.3адорожний, 1а
Тел: +3В 044 391 3003
ачг@сгоwе-ас.соm.uа

Сrоwе Accounting Ukraine
03040 КиТв, УкраТна
пров.3адорожний, 1а
Тел: +38 044 391 3003
accou пt@сrоwе-ас. com. ua

ТОВ кОдесагаз-Постачання r>

Про нас

АС Сгоwе Ukrаiпе - член мiжнародноi аудиторськоi мережi Сrоwе
Global, 8-Т в cBiTi за величиною, яка складаеться з 200
незалежних фiрм, що надають аудиторськi та консультацiйнi
послуги у 146 краТнах cBiTy та мають 765 офiсiв. Наша Компанiя е
представником мережi з бездоганною репутацiею, яка
демонструе найвищi стандарти якостi роботи та надання
високоп рофесiй н их послуг.
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NrN ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ОДЕ САГАЗ-П О С ТАЧАННЯ>

65003, УкраЪц м. Одеса, вул. Одарiя,1., дlrя листування: 65003, УкраiЪа, м. Одеса, вул.
Чорноморського Козшrгва"23, тел.ф.: (048) 705-37-83. E-mail: postavka@gazpostach.od.ua

зАявА про в!дповlдАльнlсть кЕрlвництвА
за пiдrотовку i затвермення фiнансовоi звiтностi

за piK, lцо закiнчи вся 31.12.2020 р.

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв незалежних
аудиторiв, tло мiститься в представленому нижче 3BiTi незалежних аудиторiв, зроблена.з метою
розмежування вiдповiдальностi керiвництва i вказаних незалежних аудиторiв, вiдносно фiнансовоi
звiтностiТовариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Одесагаз-Постачання> (далi - Товариство).

Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансовоТ звiтностi, lло достовiрно, у
Bcix iстотних аспектах вiдображае фiнансовий стан Товариства на 31.12.2020 р., сукупнi прибрки та
збитки, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за piK, що закiнчився на вказану дату,
вiдповiдно до МСФ3.
Пiд час пiдготовки фiнансовоТ звiтностi у вiдповiдностi до МСФ3 керiвництво Товариства несе
вiдповiдальнiсть за:

- вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та Тх послiдовне застосування,

- застосування обiрунтованих оцiнок i суджень;
- дотримання принципiв МСФ3 або розкритгя ycix супевих вiдхилень в примiтках до фiнансовоТ
звiтностi;

- пiдготовку фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФ3, згiдно припущення, tло Товариство i далi буде
здiйснювати свою дiяльнiсть у найближчому майбуrньому, за виключенням випадкiв, коли таке
припущення не буде правомiрним;

- облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi Bcix вiдносин та операцiй мiж пов'язаними сторонами;

- облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi Bcix подiй пiсля дати балансу, якi вимагають корегування
або розкритгя;

- розкриття Bcix претензiй у зв'язку з судовими позивами, якi були, або, мо)<лlивi в найближчому
майбугньому;

- достовiрне розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiТ про Bci наданi кредити або гарантii вiд iMeHi
керiвництва.

Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:

- розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефепивноТ та надiйноТ системи внррiшнього
контролю Товариства;
- пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяе у будь-який момент пiдготувати з достатнiм
ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий стан Товариства i забезпечити вiдповiднiсть фiнансовоТ
звiтностi вимогам МсФ3.

- вжиття заходiв, в межах своеТ компетенцiТ, для забезпечення збереження аtсивiв Товариства;

- запобiгання i виявлення фапiв шахрайства та iнших зловживань.

Дана фiнансова звiтнiсть станом на 31 12.2020 р., шо пiдготовлена у вiдповiдностi до МСФ3,
затверджена вiд iMeHi керiвництва Товариства 27 травня 202'1 року.

Вiд iMeHi

flиректор

Головний

Висторопський С.С.iOдЕсдгд3.

tr, iaд
srьrс1

ЗЙfiIлr9

Маркелова Н.С.
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Додаток l
до Нацiоншьвого положення (станларry)
бцшерського облiку l "Загальнi вимоm до фiнансовоi звiтностi"

.Щата (piK, мiсяць,
Пiдприсмство тов "одЕсАгл}пост.{чляЕя-
Територiя ОДЕСЬКА
Органiзачiйно-правова форма господарюваllвl ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJ]ЬНIСТЮ
вид окономiчноi дiяльностi
Середня кiлькiсть працiвникiв

Торгiвля газох чер€:J хiсцевi (лока.rьшi) mубопроводи

Адреса, телефон вУЛ. олАРIя. бчд. l. м. оШсА_ OIIECЬKA обл..65(Ю3 2э44|l4
Одиниця вимiру: тис, грн. без десяткового знака (oK7iM розri.:у IV Звiry про фiнансовi результати (Звiту про сукуппий дохiд) (форма N2),
грошовi показники якого наводяться в грлlвнях з копiйкамн)
Складено (зробити позначку "ч" у вiлповiлнiй клiтrrнчi):

за положеннями (станлартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий сташ)

3l грулня 2020 р.

за е.ЩРПОУ
за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕД

l 216

коди
2O2l l0l l0l

з9525257
5l l0l37600

24о
35.2з

Форма Л!l Код за ДКУ t80l00l

Актив
Код на початок

rпiтrrпгп прпiп
На кiнець

звiтного перiодч
l 1 з 4

I. Необоротнi активи
нематерiальнi активи l 000 387 276

пеDвlсна BaDTlcTb l00l 582 555

накопичена амортизацlя l002 l95 219

Незавершенi капiтмьнi iнвестицii l005

OcHoBHi засоби l0l0 6 54з 4 9l0
псрвiсна BapTicTb l0l l l0 4б4 l2 04l
знос l0l2 3 921 ,7 lзl

Iнвсстицiйна HcpyxoMicTb 10l5

Первiсна BapTicтb iнвестицiйноi HepyxoMocTi l0l б

Знос iнвестицiйноi HepyxoMocTi l0l7
.Щовгостроковi бiологiчнi активи l020

Первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активi в l02 l

накоплt.lсна амортизацiя довгострокових бiологiчtrих акr,и BiB l022

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за методом участi в капiталi

iнших пiдприемств l 030

iншi фiнансовi iнвестицiТ 035

Довгострокова дсбiторська заборгованiсть 040 62 580

вiдсmоченi податковi активи 045 4 520 | 662

Гчдвiл 050

Вiдстроченi аквiзичiйнi витрати l 060

Залишок коштiв у центалiзованих страхових резервних фондах l 065

Iншi нсоборотнi активи l 090 7 058

усього за поздiлом l l095 11 450 16 486
II. ОборотIti активи

Запаси l00 4 770 з72

Виробничi запаси l0l 6 l0
Незавершене виробництво l02
готова поодукцiя l0з
Товари l04 4 764 362
поточнi бiологiчнi активи l0
Депозити пеDестрахування l5
Всксслi одсржанi 20

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги z5 2 330 72l 2 8lб бl0
.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками :

за виданими авансами l l30 24 021, l 25 075

з бюджетом 35 7 бз76
у тому числi з податку на прибуток 36

дебiторська заборгованiсть за DозDахчнками з нарахованих .tоходiв l40
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внуmiшнiх розрахункiв t45

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 55 3 564 l 787

Поточнi фiнансовi iнвестицii l60
Грошi та iх сквiваленти lб5 9 lбl 21 

,l2l

Готiвка l66
Рахунки в банках |61 9lбl 21 7zl
витрати майбчтнiх пеоiодiв 70

частка пересmаховика v стDахових Dезервiж 80

у тому числl в:

резервах довгострокових зобов'язань
l l8l

DезеDвах збиткiв або оезеовах належниr( BHIL]aT l l82
DезеDвах незароOлених пDемlI-1 l l8з
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lнших страхових рсзсрвах l l84

Iншi оборотнi активи l l90 9 5

Усього за DоздiлоNl II l l95 2 372 z53 2 977 946

l I l, Н еоборотн i а KTll в и, 1-грп rtl-B:Bi lrr Ерgдlfi!: п гр! цl_вшбl-ггg

Баланс

l200
t з00 2 383 703 3 054 432

Паснв Код
попЕя

нд початок
lпiтного пепiо

На кiнець
iтного пепiо

l , 3 4

I. Власншй капiтал
]апеестоований (пайовий) капrтал l400 ll
Внески до незаре€строваного статутного капiталу l40l
Капiтал у дооцiнках l405 2 168 1 693

додатковий капiтал l4 l0
Емiсiйний дохiд l4l
накопиченi кчосовi рiзницi l4l

l4l5
непозподiлений прибуток (непокритий збиток) |420 25,7зб 57 5з8

неоплачсний капiтал l4z5 ( 90 ) ( 90

Вилуrений капiтал l430 ( ) (

l 435

Усього за роздiлом l 1495 2892s 60 z52

IL довгостооковi зобов'язаlttlя i забезпечеlrня
вiдстпоченi податковi зобов'язання 500

пснсiйнi зобов'язакня 505

IIовгосmоковi коедити банкiв l0
Iншi довгостроковi зобов'язання l5 4 70l

довгостроковi забезпечення 520

Довгостпоковi забсзпсчення BIrTpaT персоналу |52

LIiльове фiнансчвання 5z5

Благодiйна допомога 526

CTpaxoBi резерви 530

У ТОМУ ЧИСЛI:

резерв довгострокових зобов'язань
l 53l

пезеов збиткiв або резерв наJlежних виплат l5з2
DезеDв незаDоблених премiй t 533

l 534

Iнвестицiйнi контракти l 535

Призовий фонд l 540

резерв на виплатy джек-поту 1 545

Усього за роздiлом Il l595 4 70l

III. Поточнi зобов'язання i забезпечеllllя
KopoTKocTpoKoBi крсдити банкiв l 600 8 000 l0 000

Векселi виданi l 605

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

повгосmоковими зобов'язаннями l бl0 2 449

товари, роботи, послуги 615 2279 886 2 799 0l7

розрахунками з бюджетом 620 4l8 22z2

у тому числi з податку на прибуток 62l l 647

DозDахчнками зl страхYвання l625 268 52з

DозDахчнками з оплатлl пDацl 630 l 044 2 246

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами бз5 бз |62 з8 053

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з у]99д!дqцд l 640

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх рq;р44уддlq l645

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстrq 1 650

поточнi забезпечення 660 l 928 2 466

JlлYппи мяипWнlY 665

вiлсmо,{енi комiсiйнi доходи вiд перестраховикlв 670

Iншi поточнi зобов'язання 690 72 l 32 503

Усього за роздiлом III 1695 2 зs4 718 z 989 479

IY. Зобов'язання, пов'язанi з lreoбopoTHrrMrr aKTltBaпtIl,

утрпмуваншпtи для продажу, та групаrtlr впбуггя
1700

V, Чисr,а вар,гiст,ь ак,гивiв rlелержавпбfg пенсiйного фонлу l 800

Балаtlс 1900 2 383 703 3 054 432

Керiвник

Головний

I оргilrоrr виконавчоТ влади, що реалiзус державну полiтику у сферi статистики,

W
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Пiдприсмство тов " оJЕс_{г.rз_пост.rч_{н ня "
Щата (piK, мiсяць, число

за еДРПОУ

ко
202l l 0l l 0l

з9525257
(вЬrcтуваlшя)

3riт шро фiпrпсовi результатш (Звiт
зl Pilс 2020

про сукупний дохИ)
р.

ФормаN2 КодзаДКУ.ffiT]ТбJ-l

Стаття код
рядка

за звiтпий
перiол

за апалогiчний
перiод

попереднього
DoKv

1 , 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 2 2l8 55з 2 8т4 253
чuсmi зqробленi cmpaxoBi премii 20l0

прелtii' пidпuсанi, вапова сvм а 20] ]
прем ii', переdанi у пересmрqхування 2012
змiна резерву нфqробленцх премiй, BculoBa сума 20l з
змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi неЗаробленuх
премiй

201 4

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(товарiв.робiт. послчг') 2050 2 0l7 024 27|5 4|9
Чuсmi понесенi збumкu зq сmрqховuмu вuплаmамu 2070
Валовий:

прибYток 2090 20l 529 98 8з4
збиток 2095

loxid (вumраmu) Bid злliнu у резервах dовzосmроковлlх
зобов'жань

2I05

дохid (вumраmil Bid змiнu iнtцuх сmраховuх резервiв 2I I0
змiнq iнлцuх сmрqховuх резервiв, BculoBa су]|4а 21l I
змiна часmкu пересmраховuкiв в iнtuuх сmраховuх резервах 2l l2

Iншi операцiйнi доходи 2120 l 365 l 602

у mолtу чuслi:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2I

doxid Bid первiсноzо в1.1знання бiолоziчнuх qкmuвiв i
с iл ь сько z о спо d ар с ь Ko| пр о dy кц ii'

2I22

doxid Bid вuкорuсmqння кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2123

Адмiнiстративнi витрати 2l30 || 449 12 980
витрати на збчт 2l50 69 94,7 16 25з
ншl операцlин витрати 2180 46 150 4 l82

у mому чuслi:
вumраmu Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2181

вumрqmu Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнuх qкmuвiв i
сiльськоzо споd apcbKoi' пр оdукцii'

2182

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток 2l90 ,75 

348
,7 

021
збиток 2l95

доход вiд ччастi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 287 516
Iншi доходи 2240 6 |,72

у mому чuслl;
dохiё Bid блааоdiйноi dопомоzu

224 I

Фiнансовi витрати 2250 з9 805 ( 1067
втрати вiд r/частi в капiта-lti 2255 ) (

Iншi витрати 22,70 ( бl9
Прuбуmок (збumок) Bid впluву iнфляцi| Ha -tloHemapHi сmаmmi 227 5

)

\ ( \

) )

( ) ( )

) )
( )
( ) )



Фiнансовий результат Jo опо-Ilтý!ъrшЕя :

Прибуток (збиток) вiд припrrненоi Ji*rbHocTi цiсля

Чистий фitlансовий результат:

I

Стаття Код
рядка

за звiтrrий
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoKv

1 ) 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 941
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пlдприемств

2415

lнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткyвання 2450 94]l
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 l69
Iнший сукупний дохh пiсля оподаткyвання 2460 ,7,72

Счкупний дохiд (сума рядкiв 2350. 2355 та 2460) 2465 29 3,1з 3 705

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
t
l
l
l
l

III йн

й

. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА их витрА

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтllий
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
Dокч

1 ) 3 4
матерiальнi затрати 2500 604 l 833
Витрати на оплату працi 2505 28 601 26 5|6
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 5 654 5 014
Амортизацiя 25l5 3 405 3 099
Iншi операцiйнi витрати 2520 89 282 56 893
Разом 2550 l27 546 9з 4|5

Ч. РОЗРАХУНОКП А ПРИБУТКОВОСТI АК

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoKv

1 2 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
Чистий прибуток (збиток) на однч пDосту акцiю 2610

2615
2650

fr,

9l
ffрдrrо,о,хА
пOстАчлнilя{Е

}о,dаьr*лш,/ý са
_ Висторопський Станiслав Сергiйович

' ! . a |,,- Маркелова Наталя Сергiiвна
Ф]
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Пiдприемство ТоВ "оДЕс.{,г.{}ПостАtL{ння"
,Щата (piK, мiсячь, число)

за е.ЩРПОУ

коди
202l l 0t 01

з9525257
(ваЁчеrrування)

Звiт про р!т грошовпх коштiв (за прямим методом)
за PiK 2020 р.

Форма N3 Код rч ДКУd-lббЙ-l

l
t
l
ll
l
l
l
l
l
l
t
l
l
l
l

Статгя Код За звiтний перiод За аналогiчний перiол
попеDеднього рокY

2 J 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi

Надходження вiд:
Реа-пiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 3000 | 967 3,78 2 828 603
Повернення податкiв i зборiв 3005
ч тому числi податку на доданч BanTicTb 3006
цiльового фiнансування 30l0
надходження вiд отDимання субсидiй. дотацiй 301 1

Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 30l5 38 619 283 03 1

Надходження вiд повернення aBaHciB з020 l0 091 10

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
поточних рахунках з025 468 34
надходження вiд боржникiв неустойки (штпафiв. пенi) 3035 1 0б8 1 602
Надходження вiд операцiйноi оренди 3040
Надходження вiд отримання роялтi, авторських
винагород

3045

надходження вiд страхових премiй 3050
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик 3055
Iншi надходження з095 368 24l
Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт. послчгl 3100 l 828 989 2 714 484
Працi 3 l05 20 871 202зз )
Вiдрахувань на соцiальнi заходи зl 0 5,122 5 з89
зобов'язань з податкiв i зборiв 31 5 15 552 24 574
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 31 6 4,74з
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
BapTlcTb

3|l,| ( 99з4 ) ( |4|l2 )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зll8 5 6|,| 5 
,1|9

Витрачання на оплату aBaHciB 3 135 l49 581 зl9 4,78

Витрачання на оплату повернення aBaHciB 3 l40 з з,7,7 24 8,75

Витрачання на оплату цiльових BHecKiB з l45
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фiнансових установ на надання позик 3155
Iншi витрачання 3 190 3 93l 2 2з4
чистий рух коштiв вiд операцiitноi дiяльностi 3195 -10 031 2 254

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Надходження вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй 3200
необоротних активiв з205
Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв з2l5
дивlдендlв 3220
надходження вiд деривативiв з225
Надходження вiд погашення позI{к з2з0 35 000
Надходження вiд вибуггя дочiрнього пi.]прrtсrrства та
iншоТ господарськоТ одинltцi з2з5
Iншi надходження з250



Витрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй
необоротних активiв 2 099
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик l34 90l
Витрачання на придбання дочiрнього пiдпри€}tства та
iншоi господарськоi одиницi 3280

( ) ( )

Iншi платежi з290
чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 -l02 000

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
надходження вiд:
власного капiталу 3300
отэиманця позик 3305 l52 598 l 000
Надходження вiд продажу частки в дочiрньому
пlдприемств1 зз l0
lншi надходження 3340 48l
Витрачання на:
Викуп власних акцiй зз45
погашення позик з350 20 016 ll 500
Сплату дивiдендiв 3355
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 2022 | 061
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

3365 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочiрньому
пlдприемств1 3370

( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
цочlрнlх пlдприемствах з375

( ) ( )

Iншi платежi 3390
Чпстий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi 3395 l30 560 -1 086
Чшстий рyх гроIuових коштiв за звiтний перiод 3400 18 529 l 168
3алишок коштiв на початок року з405 9 l61 1 993
Вплив змiни валютних KypciB на з€шишок коштiв 3410 31
3алишок коцrrjжsirrець року 

- 

7 3415 2,1 72\ 9 l61ffiы

Висторопський Станiслав Сергiйович

м тrqтq по ГдпгiiоW



Пiдприсмство тов "одЕсАгАз-постАчлння"

Дата (piK, мiсяць, число)

за еДРПОУ

коди
202]l 01 0l

3952525,7

(наймекуванвr)

Звiт про вJtrGшпй кrпiт,л
за Нк 2020 р,

Форпrа ЛЪ4 Код за ДКУ 180l005

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Резер-
внпй

капiтал

3алишок на початок

Кориryвання:
змiна облiковоi

Виправлення Ilомилок

lншi змiни
Скоригований заjIи-

шок на пq!аIq]!
Чистий прибуток
(збшток) за звiтний

Iltший сукупний
дохiд за звiтний

Дооцiнка (уuiнка)
необоротницзщ]црlЕ.

Дооцiнка (yuiHKa)

iнансових iHcTpyMeHTb

.астка iншого сукупного
оходу асоцiйованих i

с п iль них п iддрц9l"19тв

lнший сукупний дохiд
Розподiл прибутку:
виплати власникам

Вiдрахування до

Сума чистого прибутку,
н€tлежна до бюджету
вiдповiдно до

Сума чистого прибутку
на створення
спецiальних
цiльових) фондiв

ll

lI

l

l

l

l

l
l
l

Стаття



Сума чистого прибутку
на матерiальне

Вllески
Внески

учасникiв:
капi

Вилучення капlталу:
Викуп акцiй часток
Перепродаж викуп-
лених акцiй часток
Анулювання викупле-
них акцlи

Керiвник

Головни

Висторопський Станiслав Сергiйович

(4-, 1---? Маркелова Наталя Сергiiвна

Погашення заборго-
BaHocTi з капiтал

Вилучення частки в

капiталi
зменшення номiналь-

Iншi змiни в капiталi
Придбання (пролаж)
неконтрольованоi
частки в дочiрньому
пlдпDиемствl
разом змiн у капiталi
Залиrrrок на KiHetlb

a -зЕавчЗрrl



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВLШОВIДАЛЪНIСТIО
(ОДЕ САГАЗ -ПО СТАЧАННЬ)
примIтки до PIIIHOI ФIнАнсовоi звIтностI зА 2020 PIK

оглавленrtе

2. OcHoBHi положення облiковоТ полiтики..... ..................... 3

3. Застосуванrrя стандартiв та тJIуI*{ачень, якi були змiненi........ ...,...... l3
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1. Iнформачiя про пiдприемство

3aza.ttbHa iнформацiя
товариство з обмеженою вiдповiда.тlьнigгю <<одесагаз-постачання)> (да.пi по тексту скорочена ншва
ТОВ кОдесагаз-Постачання)), кПiдприемсгво>) було створено згiдно з украТнським законодавством.
.Щата державноТ реестрацiТ 04.12.2014 року за Ns l 5561 0200 0005 4094.
Реестрацiйна адреса пiдприемства: УкраiЪа, 65003, м.Одеса, вул.Одарiя, будинок l.
.Щiяльнiсть пiдприемства реryлюеться Законом УкраiЪи кПро ринок природного газу> }Ф З29-VПI
вiд 9 квiтня 2015 року.
Пiдприемство здiйснюе постачання природного газу у MicTi Одеса та Одеськiй областi промисловим
та бюджетним споживачам, релiгiйним установам та побуговим споживачам (населенню) тощо (

Лiцензiя на право провад}кенrrя господарськоТ дiяльностi з постачання природного газу на територii
Украihи Ns 674 вiд l8.05.2017 (рiшення НКРЕКII УкраiЪи).
,Щля побугових споживачiв BapTicTb газу визначалася постановою кабiнету MiHicTpiB вiд 19 жовтня
2018 Jф 867 кПро затвердження Положення,про покJIаденЕя спецiа.гlьних обовОязкiв на суб'ектiв
ринку природного газу для забезпечення загальносуспiльних iHTepeciB у прочесi функцiонування
ринку природного газу). З 01.08.2020 року д.гlя Bcix категорiй споживачiв цiна на газ вiльно
встановлю€ться мiж постачальником i споживачем вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи <Про ринок
природного газу) та iншло< законодавчrх aKTiB,

О пер а цiйне с ер еd о в uulе
Протягом 2020 року eKoHoMiKa Украiни поч€ша виходити з кризи, яка була спровокована в попереднi
роки внугрiшнiми струIсryрними проблемами i негативним зовнiшнiм впливом. За державним
статистичним даними, реальний ВВП в УкраiЪi в 2020 роцi почав зростати в порiвняннi з 2019

роком. KpiM того, суверенний рейтинг УкраiЪи ймовiрностi настання дефолry за зобов'язаннями
вiдповiдно до основних рейтинговими агентствами був полiпшений з позитивним прогнозом на
майбугне. Поточна динамiка зростання украihськоТ економiки з€шежить вiд ефективностi реалiзацiТ
пол iтичних, економiчних i соцiа.гlьних реформ.
У 2020 роцi украiЪська гривня була порiвняно стабiльною по вiдношенню до основних свiтових
в:lлют, що позитивно вtIливае на розвиток украiЪськоi економiки. Завдяки стабiлiзацiйним i
стимуляцiйних заходiв, якi приймаються Урядом Украihи з метою пiдтримки банкiвського сектора i
забезпечення лiквiдностi украihських банкiв i пiдприемств, iснують позитивнi очiкування щодо
розширення достуtIу до джерел капiталу, а також зниження BapTocTi капiталу, що може позитивно
вIтлинуги на eKoHoMiKy в Kpaihi.
УкраiЪський газовий сектор знаходиться на етапi реструкryризацii та реформування, Потенцiйнi
реформи в iсrгуочiй системi встановлення тарифiв, бюдкетний дефiцит, дефiцит бюджетних коштiв
для державних пiдприемств, низька платоспроможнiсть побугових споживачiв природного гilзу
можуть мати значний вплив на пiдприемства г€вового сектору.
KpiM цього Пiдприемство не може припинити надання послуг деяким категорiям споживачiв
(державнi та комунiлльнi пiдприемства, населення), незалежно вiд того, оплачують TaKi клiснти
наданi послуги чи Hi. Наявнiсть значних сум дебiторськоi заборгованостi споживачiв i кредиторськоТ
заборгованостi постачальникам свiдчать про iснування ризикiв несвосчасного погашення боргiв
Пiдприемством в наслiдок не отримання ошIати вiд покупцiв.
Наявнiсть значних сум заборгованостi за газ провокуе моrкпивiсть появи претензiй з боку
кредиторiв. Так, станом на 3|.122020 року Пiдприемство виступае вiдповiдачем по декiльком
процесам, пов'язаним з вимогами стягнення заборгованостi, нарахуванням пенi i штрафiв з боку
кредиторiв.
В обгрунryвання незгоди з вимопами кредrюрiв, а саме АТ кНАК <Нафтогаз УкраiЪи>
пiдприемство посилаеться на те, що згi,щrо з розподiлом функцiй мiж )^tасниками ринку природного
гtr}у воно зобов'язане використовувати данi щодо факгично спожитого газу, наданi оператору ГТС
Оператором ГРМ, до компетеIщii яrсого вiднесено повновarкення по облiку фактично спожитого
природного газу. Таким чином, пiдприемство не мае можJIивостi контролювати якiсть i
достовiрнiсть iнформаuiТ про обсяги внкористirного населенням м. Одеси i ОдеськоТ областi
природного гlч}у з метою вIвначення фiнапсовlок зобов'язань перед АТ (НАК кНафтогаз УкраiЪи>.
Проблема iснування знач/щш qдr заборгованостей притаманна багатьом учасникам ринку
природного газу, що негативно ышпвае ва fu фirинсовий стан. На вирiшення цих питань направленi
зусилля професiйнrх 1часrшпсЬ рFЕr)ъ лсi провалггь законодавчi iнiцiативи з приводу подолання
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КРИЗОВИХ ЯВИЩ та забgзпечеrшrя фiнаrcовоТ gгабiльностi на ринку природного газу. З цього приводу
зареестровано Проекг Постанови про прийнrггя за основу проекту Закону Украihи про внесення
ЗМiН ДО Закону УкраiЪи "Про ринок природною газу" щодо забезпечення фiнансовоI стабiльностi на
ринку природного газу Nе3800/П вц 21.05.202l prcy.
З ОГЛяду на iснування акгивноgгi в законодавчому полi, керiвництво розраховуе на покращення
iСНУЮЧОгО стану справ за рахунок дiй, передбачених законопроектами для вреryлюван}ul
розрахункiв за природниЙ газ, через втrrання держави i оцiнюе таку заборгованiсть, як таку що мае
низький кредитний ризик.
KpiM того, слiд зауважити, що на протязi 2020 року вiдбувалось cBiToBe поширення Bipycy COVID-
19, що створило значну мiнливiсть, невизначенiсть та економiчне падiння протягом перших мiсяцiв
2020 РОкУ. Пандемiя призвела до широкомасштабного негативного впливу на cBiToBy eKoHoMiKy i
icHye значна невизначенiсть щодо того, наскiльки COVID-I9 продовжить поширюватись, а також
ПРО МаСШТаби та трива.пiсть урядових та iнших заходiв, направлених на уповiльнення поширення
Bipycy.
У Зв'язку с сиryацiею, яка спричинена дiею кziраlrгинних заходiв проти захворювання на COVID_l9,
значно зменшились доходи як громадян, так i ряду пiдприемств i органiзацiй, що в свою черry
ВПЛИВаЮТЬ На piBeHb розрахункiв за наданi посJryги та обсяги споживання природного газу.
Керiвництво оцiнило вплив COVID-l9 на дiяльнiсть пiдприемства, здатнiсть генерувати достатнiй
ГРОшОвиЙ потiк д.гlя своечасного погашення зобов'язань, та можливiсть продовжувати дiяльнiсть в
осяжному майбутньому i вважае його не суттевим.
КеРiвництво пiдприемства стежить за станом розвитку поточноi сиryачiТ та вживае заходiв, при
неОбхiдностi, для мiнiмiзацiТ будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можJIиво.

Пр uпу щення пр о б ез пер ер в нiсmь diял ь но cmi

Сума оборотних активiв менша за KopoTкocTpoKoBi зобов'язання станом на31r.|2.2020 року на l1 533
Тис.грн. (в 2019 роцi акгиви перевищува-гlи зобов'язання на |7 475 грн,); за piK, що закiнчився
зl.|2.2020 року чистий дохiд вiд операцiйноi дiяльностi склав 2 2l8 553 тис.грн. (за 2019 piK - 2 8l4
25З тис.грн.). За piK, що закiнчиься 3|.12.2020 року Пiдприемство отримаJIо чистий прибугок в cyMi
29 З7З тис.грн. (в 20 l9 - 2 9ЗЗ тис.грн.).
ОСновним споживачем природного гtву е населеннrI. На фонi нестабiльноТ полiтичноТ i економiчноТ
сиryацiТ в УкраiЪi спостерiгасться погiршення стану державних фiнансiв, а вiд того i фiнансовоТ
СТабiЛьнОСтi населенrrя УкраiЪи. Наявнiсть недостатньо високого рiвня надходжень грошових коштiв
ВiД НаСелення за спожитий газ призводить до браку обiгових коштiв, необхiдних для розрахункiв з
ПОСтачальниками природного газу. Ще, як наслiдок, тягн9 за собою несвоечаснi розрахунки за
ЗаКУПЛеНИЙ пРиродниЙ газ, нарощування кредиторськоТ заборгованостi i виникнення штрафних
санкцiй.
Як зазначено у Примiтцi 34 у Пiдприемство в звiтному перiодi виступас вiдповiдачем у справах за
ПОЗОВаМИ ПОСтачальникiв про стягнення заборгованостi за гв, штрафних санкцiЙ i пенi за
несвоечасну оплату постачальникам. З огляду на значимiсть розмiру позовних вимог, результати
Розгляду TaKI,D( судових справи можугь мати значний вплив на фiнансовий стан Пiдприемства.
Враховуючi iсrrуочу невизначенiсть щодо ймовiрних змiн в реryлюваннi гtlзового сектору
керiвництво Пiдприемства не може оцiнити мо)IgIивий вплив чих реформ на дiяльнiсть Пiдприсмства
i йОГО фiнансовий стан. Керiвництво вважае, що воно вживае Bcix необхiднlтх заходiв для
забезпечення роботи Пiдприемства в теперiшнiх умовах. Тим не менш, несподiванi погiршення в
екОнОмiчному середовищi мож)rгь негативно вIuIивати на результати дiяльностi Пiдприемства, та
ефект вiд такого вIuIиву не може буги достовiрно оцiнений.

,.Щана фiнансова звiтнiсть пiдприемства пiдготовлена виходячи з припущення, що пiдприемство буле
фУнкцiОнувати в майбугньому, що передбачае реалiзацiю акгивiв i виконання зобов'язань в ходi
звичайноТ дiяльностi.

На даry затвердження цiеТ фiнансовоТ звiтностi не затверджено нiяких планiв щодо припиненtul
дiяльностi пiдприемства.

2. OcHoBHi положення облiковоi полiтики

Заява про вiдповiднiсгь
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2,1, ФiнанСова звiтIriФъ ШдрDЕтвr за рц щО закiнчився 31 грудня 2020 року, складена вiдповiдно
до вимог МСФЗ.

основа подання iпфорrrачii

L{я фiнансова звiтнiсть пiдпотовJIена на пiдставi принцигry облiку за iсторичною вартiстю. Iсторична
BapTicTb зщвичаЙ визначаеIъся на ocHoBi справедIивоТ BapTocTi компенЪацii, переданоТ в обмiн на
товари i посrrуги.

OcHoBHi засоби

ocHoBHi засоби в облiку вцображаються за iсторичною або доцiльну собiвартiсть, за вирахуванIuIм
накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. В фiнансовi звiтностi ocHbBHi засоби
вiдображаються за переоцiненою вартiстю

Iсторична BapTicTb об'екта основниХ засобiВ вкIIючае: (а) BapTicTb придбання, вкJIючаючи iмпортнi
мита та податки, якi не пiдлягають вiдшкодуванню, за вирахуванням торговельнкх та iнших."йо*;
(б) будь-якi вrграти, якi безпосередньо стосуються доставки а*т""у в мiсце розташування i доведенняйого дО стану, що забезпечуе функцiонуванн,I в спосiб, визначениЙ управлiнським персоналом; (в)
первiсну оцiнку вLrграт на демонтiDк i лiквiдацiю об'екта основних засобiв i вiдновлення територiТ на
якiй BiH розташований, зобов'язання за якими пiдприемство бере на себе або при придбаннi дu"о.ооб'екга, або внаслiдок його ексrrlцiатацii протягом певного пЁрiолу часу в цiлях, не пов'язаних з
виробницгвом запасiв протягом цього перiо.ry; а також, (г) щя *"йiбi*Ь"чних активiв, витрати по
позиках, капiталiзованi у вiдповiдностi до облiковоТ полiтики пiдприемства. Первiсна BapTicTb
активiв, створених своiми сиJIами, вкIIючае BapTicTb матерiа.пiв, .rp"ri витрати на оплату працi i
вiдповiднУ частинУ виробничих накJIадних витрат.

строки корисного використання груп основнrх засобiв представленi в такий спосiб:

Строки корисного використання та метод нарахуванIш амортизацii переглядаються на кiнець кожного
фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, Ъроблених в попереднi перiоди,
враховусгься як змiна облiковоТ оцiнки.

ПрибугоК або збиток, що виникають В результатi вибуггя або лiквiдацiТ об'екта основних засобiв,
визначаеться як рiзниця мiж надходженнями вiд продаясу та балансовою вартiстю активу i визнаеться
в ск-гtадi прибугку або збитку.

Знецiнепня осповних засобiв

на кiнець кожного звiтного перiолу пiдприемство переглядае балансову BapTicTb cBoix основних
засобiв з метою визначення наявностi ознак,оaо, що цi активи втратшIи частину своеi BapTocTi
внаслiдок знецiнення. Якщо TaKi ознаки iсrцrють, то для визначення ступеня збиткiв вiд знецiнення,
якщо TaKi ма.llи мiсце, оцiЕю€ться с)aма вiдшкодуванн,I активу. Якщо немокпиво оцiнити сумуочiкуваного вiдшкоДrвання суму для конкретного активу, .riд.rрrпar"."о розраховуе BapTicTb
вiдшкодуванЕя дlIя ошшцi яка пенеру€ грошовi кошти, до якоТ нaшежить цей акmв. У тих випадках,
коли можна визначити бгруrrюваlту i послiдовну основу для розподi-rry, корпоративнi активи також

Група осно BHчlх з ас о б iB Мiнiмальнuй сmрок
KopucHozo вuкорuсmання

Норм а (р iчн а) алt ор muз ац i t

Маlrтини та обладнання, з них 5 20о/о

Комп'ютери, оргтехнiка, пристрiй 2 50%

Транспортнi засоби 5 20%

Iнстррленти, прилади, iHBeHTap 4 25%
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ро3подiляються по окремцra одшшlлa, пенеруючим грошовi кошти, а iнакше вони вiдносяться до
найменшоi групи одиншь що пенерують грошовi кошти, для якоТ стае можливим визначити
обrруIrгований i послiдовrпй меюд рвподiлу. Вся дiяльнiсть пiдприемства оцiнюсгься як одна
одиниця, яка генеруе грошовi потоки.

Сума очiкуваного вiдшкодвашrя сума являе собою велику з двох величин: справедIивоi BapTocTi, за
вирахуванням витрат на продшq i корисною BapmcTi. При оцiнцi корисноТ BapTocTi передбачуванi
маЙбутнi потоки грошових коштiв дисконтурться до ik поточноi BapTocTi iз застосуванням ставки
дисконц/вання до оподатч/вання, яка вiдобралсае поточнi ринковi оцiнки BapTocTi грошей в часi та
ризики, властивi дIя активу, щодо якого не були BHeceHi коректування в майбугнi потоки грошових
коштiв.

Якщо, згiдно з оцiнкою, вiдшкодовуеться сума активу (або одиницi, яка генеруе грошовi кошти)
менше Його балансовоi BapTocTi, то балансова BapTicTb ilктиву (або одиницi, яка генеру€ грошовi
кошти) зменшуеться до суми очiкуваного вiдшко.ryвання. Збиток вiд знецiнення визнаеться негайно у
прибутку чи збrгку.

Якщо збиток вiд знецiнення згодом сторнуеться, то баrrансова BapTicтb активу (або одиницi, яка
генеруе грошовi кошти) збiльшуеться до перегJтянугоI оцiнки суми очirqуваного вiдшкодування,
однак, таким чином, щоб збiльшена сума не перевицIувала ба.пансову BapTicTb, яка була б визначена,
якби в попереднi роки для активу (або одиницi, яка генеруе грошовi кошти) не був визнаний збиток
вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд знецiнення визнаеться негайно у прибугку чи збитку.

Запасц

Запаси вiдображаються за найменшою з двох велиЕIин: первiсноТ BapTocTi i чистоТ BapTocTi реа.гliзацii.
Первiсна BapTicTb запасiв вкJIючае BapTicTb сировини i, у разi необхiдностi, прямi витрати на оrrлату
прачi i Ti нашаднi витрати, якi були понесенi в зв'язку з доведенням запасiв до ik поточного стану та
мiсця розташування. При вiдгryску запасiв оцiнка Тх вибуггя здiйсшоеться наступним чином: для не
взаемозамiнних запасiв при вибуггi використовуеться виключно метод середньозваженоi BapTocTi.
.Щля iнших запасiв використовуеться метод ФIФО - за собiвартiстю перших за часом надходження
запасiв.

.Щебiторська заборговаrriсть

,Щебiторська заборгованiсть оцiнюеться на момент первiсного визнання за справедJIивою вартiстю i
згодом оцiнюеться за амортизованою вартiстю з використанням методу ефекгивноТ процентноi
ставки. .Щебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображаеться за
номiншlьною вартiстю. Вiдповiднi резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки визнаються в звiтi про
сукупнi доходи, коли iснують об'екгивнi свiдчення того, що аIсгив знецiнився.

Резерви

Резерви визнаються, коли у пiдприемства е поточне зобов'язання, яке виникпо в результатi минулlтх
подiй, icHye ймовiрнiсть, що пiдприемство повинно буде погасити дане зобов'язання, а розмiр таких
зобов'язань може буги достовiрно оцiнений.

Сума, визнана в якостi резерву, е найкращою оцiнкою компенсацii, необхiдноТ для вреryлювання
поточного зобов'язання на кiнець звiтного перiоду, беручи до уваги Bci ризики i невизначеностi,
суггугнi даним зобов'язанням. У тих випацках, коли резерв оцiнюсться з використанням потокiв
грошових коштiв, за допомогою яких передбачаеться погасити поточний зобов'язання, його
ба.пансова BapTicTb ямяе собою поточну BapTicTb даних потокiв грошових коштiв (коли вIuIив
BapTocTi грошей у часi буле неiстmrппr,r).

У тих випадках, коли деякi або Bci економiчнi вигоди, якi потрiбнi д-гlя реалiзачiТ резерву,
передбачаеться отримати вiд трсгюТ сторони, така дебiторська заборгованiсть визнаеться як актив,
якщо точно вiдомо, що компенсацiя буле отримана i суму такоТ дебiторськоi заборгованостi можна
визначити достовiрно.
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ЗгiднО з украiЪсьКим законоДавствоМ прlriвrпrкИ мають право на одержання щорiчноТ оплачуваноТ

вiдrryстки. Невикористанi днi ошIач/ванш( вiдrrygгок або переносяться на наступнi перiоди, або

вiдшкодовуються коштами на розсуд керiвниrцва пiдприемства. У разi розiрвання трудового Угоди
невикористанi працiвником днi вiдпусгки компенсуються в повному обсязi коштами.

Оренда

на дату початку оренди пiдприемство в якостi орендаря оцiнюе актив з права користуван}uI за

соб iBapTicTro. Собiвартiсть такого активу складаеться з :

а) сумИ первiсноi оцiнки орендного зобов'язання, оцiненого за теперiшньою вартiстю орендних
платежiв, не сплачених на дату початку оренди, дисконтованих iз застосуванням припустимот отавки

вiдсотка в орендi, якщо таку ставку можна легко визначити, або (якщо таку ставку не можна легко

визначкги) ставки додаткових запозичень пiдприемства;

б) буль-якlтх орендних платежiво здiйснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням
отриманих пiдприемством вiд орендодавець платежiв, що пов'язанi з орендою, та за виРаХУВаННЯМ

вiдшкодованих чи взятих на себе оре}цодавцем витрат пiдприемства;

в) будь-яких первiсних прямих витрат, що понесенi пiдприемством; та

г) оцiнки витрат, якi булугь понесенi пiдприемством у процесi демонтажу та перемiщення базового

активу, вiдновлення мiсця, на якому BiH розташований, або вiдновлення базового активу до стану, що
вимагаеться умовами оренди, oKpiM випадкiв, коли TaKi витрати здiйснюються з метою виробництва
запасiв.

ПiслЯ первiсногО визнання оцiнка активУ з права користування здiйснюеться за первiсною вартiстю.

нарахування амортизацii об'ектiв прав оренди здiйснюсться на щомiсячнiй ocHoBi, починаючи з дати
визнання. Якщо оренда передбачае отримання пiдприемствами права власностi на базовий актив

наприкiнцi строку оренди або якщо оцiнка собiвартостi активу з права користування передбачас, що
Пiдприемство скористасться можJIивiстю його прилбати, то амортизацiя активу з права користування
нараховуеТься вiД дати початку оренди i до кiнця строку корисного використання базового активу. В
iншиХ випадкаХ актиВ з права користуваншI амортизуеться з дати початку оренди до бiльш paHHboi з

двох таких дат: кiнець строку корисного використання активу з права користування або кiнець СтРОКУ

оренди.

Пiдприемство не застосовуе вимоги щодо визнання активiв i зобов'язань щодо короткострокОвОi

оренди або орендио в якiй базовий актив мае BapTicTb менше нiж 30 мiнiма.пьних заробiтних гшаТ,

встановлених на 1 сiчня звiтного року. Компанiя-орендар визнас оренднi платежi щодо такоi оренди
як витрати лiнiйним методом протягом TepMiHy оренди.

Орендне зобов'язання оцiнюеться пiдприемством на дату початку оренди за теперiшньою вартiСтЮ

орендних платежiв, не сIuIачених на таку дату. Оренднi платежi дисконтуються iз застосуванЕям
ставки вiдсотка в орендi, що зазначена в договорi. Якщо така ставка договором не визначена, тО

Пiдприемство застосовуе ставку, яку воно сплатиJIо би за подiбних економiчних умов за позикою,
взятою на подiбний строк та з подiбним забезпеченням, в cyMi, вiдповiднiй BapTocTi активу з права

користування.

ПiслЯ дати почаТку орендИ пiдприемсТво на кiнець кожного мiсяця оцiнюе орендне зобов'язання,

коригуочи залишок нарахованого ранiше зобов'язання шляхом:

а) збiльшення на суму проце}rц/, нарахованого за орендним зобов'язанням за вiдповiдний мiсяць;

б) зменшення на суму здiйсненlоl протягом мiсяця орендних платежiв; та

в) переоцiнки у зв'язку з будь-якими перочiнками або модифiкацiями оренди, вказаними в п.п. З9-
46 МСФЗ lб кОренла)), або з метою вiлбразrги перегляцлi фiксованi ореrцнi платежi.

Розкрlлття iнформачii про орепд/

Дктиви з права користува}шя вiлобрхсаlогься у звiтi про фiнансовий стан у складi iнших
необоротних активiв iз ро,зlgrrгтrrr детаrьноТ iнформачiiу примiтках до фiнансовоi звiтностi.
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Зобов'язання за доFовораIЕ орсщ вiлобрrсаrсrься у звiтi про фiнансовий стан у склалi iншlтх
довгострокових i поючнIж зобов'ваш Ь рвryrrггям детаJIьноi iнформачii у примiтках до фiнансовоТ
звiтностi.

Прочегrгнi витрати за зобов'язшшrяu з оре}ци вiдображаються у складi фiнансових витрат.
Амортизацiйнi вiдраryвання за активами з прам користування вкпючаються до операцiйних витрат
вiдповiдно до використання ореIцованою активу в господарському процесi пiдприемства.

За операцiями, в яких пiдприемсгво виступае в якостi оре}царя, у фiнансовiй звiтностi розкриваються
показники звiтного перiоду, визначенi у п. 53 МСФЗ lб кОренда>.

За операцiями, в яких пiдприемство виступае в якостi орa,rдодч"Й, у фiнансовiй звiтностi

розкриваються пок.lзники звiтного перiоду, визначенi у п. 90 МСФЗ 16 <Орендо.

Фiпансовi iнструменти

Визrrапня та припинення визпапня

Пiдприемство визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання тодi й лише тодi, коли воно стае
стороною договiрних положень щодо вiдповiдного фiнансового iHcTpyMeHTa.

Пiдприемство припиняе визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:

а) сп.пивае строк дii договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або

б) Пiдприемство передае договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового
акгиву; або

в) Пiдприемство зберiгае за собою договiрнi права на одержанЕя грошових потокiв вiд такого

фiнансового активу, а.пе бере на себе договiрне зобов'язання виIIлачувати грошовi потоки одному або
кiльком одержувачам.

Пiдприемство пiд час передавання фiнансового активу оцiнюео в якому обсязi за ним заJIишаються

ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом. При цьому:

а) якщо пiдприемство в основному передае Bci ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом,
то воно припиняе визнання фiнансового активу i окремо визнае як активи або зобов'язання Bci права
та обов'язки, cTBopeHi або збереженi при передаваннi;

б) якщо пiдприемство в основному зберiгае за собою Bci ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим
активом, то пiдприемство продовжуе визнавати фiнансовий актив;

Пiдприемство припиняе визнання фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання)
тодi й лише тодi, коли воно погашаеться: тобто тодi, коли зобов'язання, передбачене договором,
виконано або анульовано, або коли сtUIив TepMiH його виконання.

Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання),
яке було погашене або передане iншiй cTopoHi, та виIIлаченою компенсацiею, включаючи буль-якi
переданi негрошовi активи або прийнятi зобов'язання, визнаеться в прибугку або збитку.

Значна модифiкацiя умов iснуючого фiнансового iHcTpyMeHTa або його частини (незалежно вiд того,
чи пов'язана ця змiна з фiнансовими труднощами боржника) облiковусться як погашення первiсного

фiнансового iHcTpyMeHTa та визнанЕя нового фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Що значних модифiкацiй умов
вiдносяться:

. змiна контрагента;

о змiна валюти фiнансового iнструплеrrга;

о змiна бiльш нiж на 10 % очilсуваного грошового потоку.

.Щля фiнансових iнструмеrггiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, пiсля значноТ
модифiкацii розраховуеться нова ефекгивна ставка вiдсотка.

У випадку перегляд/ договiрнrпк грошових потокiв вiд фiнансового iнсгр5rмекга або ix модифiкацii в
iнший спосiб, коли переглIд або модифiкацiя не призводять до пршIинення визнання такого

фiнансового активу, пiлrриеrrство перерчIховуе валову балансову мргiсть фiнансового iHcTpyMeHTa
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заново та вкlна€ прфlш 5о бвюк вiд модифiкацiт в прибугку або збlтгку. Валова балансова
BapTicTb фiнансовоm lЕсIwшга rreрераховуеться заново як теперiшня вартiй перегляrrугих абомодифiкованшс договiршпr троПювrD( ooro*i", дисконтованих за первiсною ефекгивною ставкоювlдсотка.

Класпфiкацiя фiпашсовпr акгпвiв
Пiдприсмство кпасифiкуе фiнансовi жтиви як TaKi, що надалi оцiнюються за
о амортизованою собiваргiстю,

. справедIивою вартiстю через iнший суqупний дохiд або

. справедIивою вартiстю через прибугок або збиток.

класифiкацiя здiйснюсгься на oc'oBi обох таких критерiiъ:
о бiзнес-моделi, прийнятоi пiдприемством дJIя управлiння вiдповiдними фiнансовими активами;

та установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим акгивом.
Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiсто в разi одночасного дотримання обохздtначених нижче умов:
о фiнаНсовиЙ актиВ угримуеться в рамках бiзнес-моделi, метою якоТ е утримання фiнансовихактивiв для одержання договiрних грошових потокiв; i
, ДОГОвiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi е сутовиIUIатами основноi суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми.
ФiнансовиЙ актиВ оцiнюстьсЯ за справеДIивоЮ вартiстЮ через iншИй сукупнИй дохiд у разiодночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
о фiнансовий актив угримуеться в рамках бiзнес-моделi, мета якот досягаеться як шляхом

одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i
о доГОвiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi е суговиIUIатамИ основноТ суми та процентiВ на непогашену частку основноТ суми.
Класифiкацiя фiнапсових зобовrязапь

Bci фiнансовi зобов'язання пiдприемства шlасифiкуються як TaKi, що в подаJIьшому оцiнюються заамортизованою собiвартiстю, за винrIтком:

о фiНансових зобов'язань, що оцiнюються за справедJIивою вартiстю через прибугок або збиток;
о фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання фiнансового акгивукритерiям дJIя припиненIUI визнання або в разi застосування пiдходr подальшоi участi;о зобов'язань iз наданrrя позики за ставкою вiдсотка, нюкчою вiд ринковоi.
пiсля первiсного визнанIuI пiдприемство надалi оцiнюе договори фiнансовоi гарантii та зобов'язання
iЗ НаДаННЯ ПОЗИКИ За СТаВКОю вiдсотка, н}Dкчою вiд ринковоi, за бiлiшоо a,u*"* ay*
, сумою резерву пiд збrтгки, очiкуванi вiд такого фiнансового iHcTpyMeHry, або
о первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розмiру доходу, визнаногозгiдно з принципами МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з к.пiентамю>.

Оцiнка фiнансовпх актпвiв та зобовrязань
за.винятком торговельнот дебiторськот заборгованостi, пiдприемство пiд час первiсного визнанняоцiнюе фiнансовий акгиВ або фiнансове зобов'язання за'його справедливою вартiстю гlпюс або MiHyc(у випадку фiнансового ry,-r або фiнансового зобов'язання, що не оцirпоються за справедlIивоювартiстю через прибугок або збrrюк) Ъrrграти на операцiю, що можуть буги безпосередньо вiднесенiна прилбання або випуск фiнансового акгиву або фiнансового зобов'язання.
при первiсному визнапнi пi,шlриемство оцirпое торговельну Дебiюрсьlсу заборгованiсть за цiноюоперацiТ (згiдно з вкtначешrям, наведеним у мсdЗ 15 <Дохiд 

"iд до-Ьрi"-з -i"HruMn>), якщо



товАриство з оБмЕreною вцповцАльнlстю
( одЕ слгл}постлIIлIIЕ,п>

торговельна дебiюрська заfuрюмнiсть не мiстить значного
МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з клiсгrгами>>.

компоненту фiнансування згiдно з

Подалъша оцiнка фiнансового а,rпrву або фiнансового зобов'язання здiйснюеться вiдповiдно до його
класифiкацiТ.

Оцiнка за амортпзовашою собiвартiстю

метод ефективного вiдсотка

Якщо угоду укладено на ринковю( умовах - застосовуеться розрахункова ефективна ставка вiдсотка.
Якщо угоду укладено на неринкових )rмoBax, то за ефективну ставку вiдсотка приймасться ринковаставка, Пiдприемство визначае ринкову ставку у вiдпоЪiдно.ri. 

"*оrrЬмiчним 
прфiлем *о"ф."*.

ВРаХУВаННЯМ iНДУСТРii, ЮРИСДИКЦii Та iНШИХ факторiв. .Щrкерелом iнформачiТ дп" u"."ч"ення ринкоцоiставки зазвичай сJцDкать данi Нацiонаъного банку Украiъи ,rро *рел"iнi ставки.

.Щисконти / премiТ пiд час визнаншI фiнансового iHcTpyMeHTa визнаються як:
, кориryвання. виручки або BapTocTi квапiфiкованого активу, якщо пiдприемство визнае

компонент фiнансування;
о прибугок або збиток першого дня - в iнших випадках.

Процентний дохiд розраховуеться за методом ефективного вiдсотка. Розрахунок здiйснюеться
шляхоМ застосуванН,I ефекгивНоi ставкИ вiдсотка до валовоТ балансовоi BapTocTi фi"чп.о"о.о ";;;;уза винятком:
а) придбаних або створених кредитно-знецiненrх фiнансових активiв. Дя таких
застосовуеться вiдкоригована на кредитний ризЙк ефективна ставка вiдсотка
собiвартостi фiнансового активу з моменту nep"icno.o 

""anurr".

фiнансових активiв
до амортизованоТ

б) фiнансОвих акгивiв, якi не е придбаними або створеними кредитно-знецiненими фiнансовимиактивами, аJIе згодоМ стЕtлИ кредЕгно-Знецiненими фiнансовими активами. [slя таких фiнансовихактивiв застосовуеться ефективна ставка вiдсотка ло чйорr"rованоi собiвартостi фiнансово.о u*r"uy uнаступних звiтних перiодах.
Процентнi врIтратИ розраховуються за методом ефективного вiдсотка. Розрахунок здiйснюетьсяшляхом застосуванIfi ефективноТ ставки вiдсотка до ваповоТ балансовоi 

-вартостi 
фiнансовогозооов'язання.

Спрощений пiдхiд до короткострокових фiпапсових iHcTpyMeHTiB
Якщо вIUIив дисконц/вання не е сутгевим, пiдприемство використовуе (нульову> ставку вiдсотка длякороткострокових безвiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB,

Кредитно-зпецiненi фiнансовi активп
кредитно-знецiненi фiнансовi активи (безнадiйна заборгованiсть) - це фiнансовi активи, щовiдповiдають критерiям:

. контрагенц якого визнано банкругом;
о лiквiдацiя коrrграгента;

' прострочення заборгованостi бiльше нiж на визначений TepMiH (pik вiд дати завершення строку
позовноТ давностi).

пiдприемство щоквартально здiйсrпое тестування фiнансових акгивiв та визначае, чи е воникредитно-знецiненими.

придбанi або cTBopeHi крдrrшьзнецiненi фiнансовi активи зЕuIишаються ftlкими назавжди.
Очiкуванi кредптпi збшткr

{::9_::"::!:::у- рiзlппrя мilс YciMa договiрними грошовими потоками, що наJIежать пiдприемствузгlднО з договороМ, та BciMa грошовимИ потоками, якi Пiдприемство обцррrюмно очiкуе одер*аrй,
дисконтована за первiсною ефкшвною, ставкою вiдсотка (або вiлкорйй"о, на кредитний ризикефектlавною ставкою вцсmlса 9 прrцбаними або 

"."oparrir" кредrгнФзнецiненими фiнансовими

l
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товдриство з оБirх]Iшrою вlдповцлльнtстю(одЕслгл}постлtIлЕЕь

||yj_Y1) Грошовi кrпrш оцiшооься цшяхом урахуваннJI Bcix умов договору за фiнансовимlHcTpyMeHToM проЕrпох очiцвапого строку дiТ такого фiнансовЬго iHcTpyMeHTa. При цьомувраховуються грошовi lюTorg, якi зрцбqдolь у себе грошовi потоки вiд реа.лiзацiТ уrрифваноТзастави або iншого засобу поtgащенrrя_lредитноi: якостi, що е невiд'емною частиною умов договору.При цьомУ пригtускаеться, що достовiрна очiнка очiкуваного строку лiТ фiнансового iHcTpyMeHTaмокIIива.

Активи' що оцiнюЮться за справедлПвою вартiСтю череЗ iпшиЙ сукуппшЙ ДохИ
прибугок або збиток за фiнансовим активом, що оцiнюеться за справедливою вартiстю через iншийсукупний дохiд, визнаеться в iншому суч.пному доходi, oKpiM прибугку Й збиrку вiд зменшеннякорисностi, прибугку чи збитку вiд_ курсових рiзниць, процентiu ооrr, доки не вiдбудетьсяприпинення визнання або перекпасифiкацiя фiнансового активу. У разi припинення визнанняфiнансового активу кумулятивний прибугоп Ъбо збиток, чо бу" ранiше ;;.;;;;;- "-;;;*усукупному доходi, перешlасифiкуеться з власного капiталу в прибугок або збиток як кориryванняперекпасифiкацii.

ПроцентИ нараховуюТьсязаметОдом ефективного вiдсожа i визнаються в прибугку або збитку.
Актпви i зобов'язання, що оцiнюються за справедлпвою вартiстю через прпбуток або збиток
Буль-якиЙ прибугок або збиток за фiнансовим активом або зобов'язанням, що оцiнюеться засправедлиВою вартiстю через прибугок або збиток, визнаеться в прибугку або збитку як змiнасправедливоi BapTocTi.

Справедлива BapTicTb

справедlива BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань визначаеться органом, наведеним уОбЛiКОВiй ПОЛiТИЦi, ПiД Час визнання або перекласифiкацii, u,uno* ,,ч;;Й 
"iupr-"rry oury.

Грошовi кошти

грошовi кошти з грошових коштiв на банкiвських рахунках та депозитiв з TepMiHoM погашенtш до12 мiсяцiв,,Щепозити з TepMiHoM погашення бiльшЬ 12 мiсяцiв оОлlковують"" у*"*uлi iншихнеоборотних активiв.

Резерв очiкуваних кредитнпх збпткiв за дебiторською заборговiнiстю
Видатки, пов'язанi з нарахуванням резерву очiкуваних кредитних збиткiв, вкJIючаються до скJIадуiнших витрат операцiйноТдiяльностi з"iЪrЪ.о,.rерi;' 

";ъЬ перiодi, у якому вони виникJIи.Нарахування резерву очiкуваних кредитних збиiкiв здiйснЙсться у перiодi виникнення вiдповiдногоTepMiHy прострочки оплати на останнiй день звiтного квартаJIу.
Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за дебiторською заборгованiстю визнаються в cyMi, щодорiвнюе очiкуваним кредитним збиткам за весь строк лебiторськоТ заборгованостi, за якою буловиявлено збiльшення кредитного ризику.
Очiкуванi кредптнi збиткп
резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за дебiторською заборгованiстю (торговою, авансамивиданими та iншою) створюються на весь iтжитгевий цr* i облiковують." .ru 

"lо.rовiдних рахункахдебiторськоiзаборгованостi З вiдповiдним визнаннrIм у скпадi iнших операцiйних витрат.
Резерв пiд очiкуванi кредитнi зби,гки дlIя торговоi та iншоi дебiторськоI заборгованостi
розрzlховуеться:

о дlIя торговоiта iншоТдебiюрськоiзаборгованостi з простроченням бiльше нiж зб5 днiв, сума
резервУ нараховуеТься у розмiрi 1,5% - 5Уо вiдсу"" д"бirорськоТ заборгованостi на звiтну д'аry,базуючись на iсторичному досвiдi, що свiдчит" npo l""y"ui* рr."*у ii непогашення;
о для дебiтОрськоI заборrоваНостi за пос-гryги_баЛансуванIш обсягiв природного гalзу, IUIати за добовий
::gТ:Т'_Iрост'роЧенням менше нiяс 36jднi", р"..i" rrчр*оuу*ся rру}rгуочись на розрilхункуочlкуваного кредитною бrrгку на ocHoBi вiдсотка огшати дебiiор""*оijЙЬргоЙностi. наЗабОРГОВаНiСТЬ ДебiТОРЬ, ЩО ЗНаlЮДЯБСЯ У cTaHi процедур; банкругства 

"ь лЙичцi1 нараховуеться
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( ОДЕ САГАЗ_ПОСТАIIАПЕЬ
примIтки до PFIEoI (DIплпсI)воI звIтностI зл 2020 PIK

резерв в розмiрi l00% незаllе, lо вiл перiоду виникненця такоi заборгованостi, так як ризик iT
непогашення е значним.

Очiкуванi кредитвi збпткп за вось строк - очiкуванi кредитнi збитки, що виникають внаслiдок Bcix
можJIивих випадкiв лефоггу прогягом очir<уваного строку погаrlrення дебiторськоi заборгованостi.

Позики

Позики, на якi нараховуються вiдсогки, спочатку оцiнюються за справедJIивою BapTicTo, за
вирахуванням прямих витрат на здiйснення операцii, а згодом оцiнюються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефекгивноТ процентноi ставки.

Буль-яка рiзниця мiж надходженнями (за вирахранням витрат на здiйснення операцii) i сумою
погашенtul або вiдшкоддання визнаеться протягом строку дiТ позик i вiдбиваеться як фiнансовi
витрати.

Торгова та iпша кредиторська заборгованiсiь

Кредиторська заборгованiсть оцiнюеться при первiсному визнаннi за справед.пивою вартiстю i згодом
оцiнюеться за амортизованою вартiстю з використан}шм методу ефективноi процентноТ ставки.

Витрати на позики

Витрати на позики вкJIючають процентнi витрати та iншi витрати на обс-гryговуванЕя заборгованостi.

Сума витрат на позики, безпосередньо пов'язаних з придбанням, будiвництвом або виробництвом
квалiфiкованих акгивiв, тобто активiв, для пiдготовки яких ло ix передбачуваного використання або
прОдiulry обов'язково потрiбно iототниЙ перiод часу, вкпючаеться до BapTocтi цих активiв до тих пiр,
поки цi активи не будrгь готовi до свого передбачуваного використання або продажу.

Дохiд, отриманий в результатi тимчасового iнвесryвання отриманих позикових коштiв до моменry ii
витрачання на придбання квалiфiкованих аIOивiв, вiднiмасться з витрат на залученЕя позикових
коштiв, що пiдtягають капiталiзацii.

Bci iншi витати на позики визнаються в складi прибугку або збитку того перiоду, в якому вони були
понесенi.

Виплати працiвникам

Зобов'язання пiдприемства по внесках вiдповiдно до пенсiйними планами з встановленими внесками,
в тому числi BHecKiB до .Щержавного пенсiЙного фонду Украihи, визнаються в сшlадi витрат на
виплати працiвникам в тому перiодi, в якому вони пiдлягають сплатi.

Заробiтну IuIaTy, внески до фоlцiв соцiального страхування, оIuIачуванi щорiчнi вiдггустки та
лiкарнянi, премii i не грошовi винагороди нарахов).ються у вiдповiдних перiодах. Пiдприемство
перераховуе еСВ iз заробiтноТ плати своТх спiвробiтникiв, вiдповiдно до законодавства Украiни, I]i
виIIлати вiдносяться на витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Пiсля виходу працiвника
на пенсiю фiнансовi зобов'язання пiдприемства щодо соцiальних виIuIат припи}шються, i Bci подальшi
виIIлати працiвникам, якi виЙrrrли на пенсiю, вiдносяться до компетенцiТ державних i приватних
накопичувiulьних пенсiйних фонлiв.

Оподаткування

Витрати з податку на прибугок представляють собою суму поточного та вiдстроченого податкiв.

Поmочнuй поdаmок - Псrгочнi зобов'язанrrя з податку на прибугок визначаються на ocHoBi
оподатковуваного прибупсу за piK. Оподатковуваний прибугок вiдрiзнясгься вiд прибугку або збитку,
вiдображених у скпадi прибупqу або збитку, так як в неi не вкпючаються статгi доходiв або витрат,
якi пiдлягають оподатч/ванню бо вiднесенню на валовi витрати в цiлж оподатчвання в iншi роки, а
також вона не вкдючае статгi, якi нiколи не оподатковуються або не вiдrосrься до валовлtх витрат з
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метою оподатц/вання, ювl8аIпп пiдприемства з поточного податку на прибугок розраховуеться звикористанюIм податковЕх ставоь що дfuсrь або факгично дiючих 
"u 

*i""ц"Ъ"ii"о.о п"рiЫ"
вidсmроченuй поdаmок - вцстрочеlпп:i податок визнаеться у вiдношеннi рiзниць мiж балансовоювартiстю акгивiв i зобов'язаlъ в цlй фiнансовiй ."i."ъ.li тъ 

"йповiдпrоо'.rоочr*овою базоюо якавикористоВуеться дJIя розраху}пý/ оподажовуваного прибlтку, i 
"рu*оuуaruся 

з використаннямметодУ балансовиХ зобов'язанЬ. Вiдстроченi податкоВi зоЬов'язаНня, як правило, визнаються для Bcixтимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi акгиви зазвичай u"."чйr""" для Bcix тимчасовихРiЗНИЦЬ, ЩО ВiДНОСЯТЬСЯ на валовi в}Iтрати, в тiй Mipi, в якiй icHye имовiр;ЙЪ.rр"мання достатньогооподатковуваного прибугку, за рахунок якого можна бУде реалiзу"чri, данi тимчасовi рiзницi, щовiдносяться на ва,гlовi вLIтрати. ТЪкi-податковi активи i йбов'язан"" n" u"rnu,orua", якщо тимчасовiрiзницi виникають в результатi ryлвi.rry або внаслiдо*.raр"l""ого визнання (KpiM випадкiв об'еднанняпiдприемсТв) iншиХ активiВ i зобъв'язань в рамках операцii, яка не вIUIивае,,i'r,u о.rодuоовуваниЙ, Hiна облiковий прибугок.

Балансова BapTicTb вiдстрочених податко""* u*r"iB переглядаеться на кожну звiтну дату тазменшуеться в тiй Mipi, в якiй бiльше 
.не icHye ймовiрностi того, Що Оуд" отримана достатн,lоподатковуваний прибуток, що дозволяе вiдшкодувur, 

"чй"у або всю суму даного активу.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання оцiнюються виходячи з податкових ставок, якi, iMoBipHo,бУду," застосовуватися в перiодi реалiзацii' вiдповiдних активiв або погашення вiдповiднихзобов'язань на ocHoBi подат*оu"* 

"ru"o* 
(та податкових законiв), що дiють або фактично дiючих назвiтнУ лаry, Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i акгивiв вiдображае податковi наслiдки, якiм.огли б виникlтуги в з€lпежностi вiд способу, яким пiдпрrч""Ы'прпifoЪпчq на звiтну даry,вlдшкодувати актив або погасити балансову BapTicTb cBoix активiв i зобов'яъанi.

Р:"л:::: 1 
uiД"РО"'НИЙ ПОДаТКИ Визнаються. в прибугку чи збитку, KpiM тих випадкiв коли вонивlдносяться до статей, якi визнаються в. ск.падi iншlтх ay*y.rur"* доходiв'або безпосередньо у скIIадiкапiталу, В цьому випадку поточний i вiдстрочеrr"и-"пlоur*и також визнаються у складi iншихСУКУПНИХ ДОХОДiВ абО беЗПОСеРеДНьо у "-uдi капirалу, вiдповiдно. у p;i коли поточний абовiдстрочений податки--виникають при первiсному облiку Ъб'.оrrчrrп" пiдприемств, податкове впливвкJIючаеться в облiк об'еднання пiдприемств.

Визцання доходiв

,щоходи вiд реалiзацiт оцiнюються за справедливою BapTicTo компенсацiт отриманоi або пiдлягаеотриманшо, Сума доходiв зменшуеться на суму 
'aрaдбч"у"аних повернень вiд клiентiв, та iншиханалогiчних резервiв.

.щоходи вiд реалiзацii ToBapiB визнаються за умови виконання Bcix наведених нижче умов:
, Пiдприемство переда,ло покупцевi cyrTeBi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товаром;
, Банк не зберiгае за.собою Hi управлiнських фУнкцiИ в тiй Mipi, яка з€ввичай асоцiюеться зволодiнням товарами, Hi фактично.Ъ *опrропю над проданими товарами;
. сума вирr{ки може бути достовiрно визначена;

, ic'ye висока ймовiрнiсть отриманЕ' економiчних вигiд, пов'язаних з операцiею;
, понесенi або очiкуванi вrграти, пов'язанi з угодою, Moxq/Tb бути достовiрно визначенi.
ПРИ ЦЬОМУ ДОХОДИ ВiД РеаlliЗаЦiТ ToBapiB визнаються в момент iх доставки i передачi права володiнняпокупцевi.

YMoBHi зобов'язапшя та актпвп

YMoBHi зобов'язання не вIrзкrютъся упримiтках ло фiнансовоТ звiпrосгi, за
фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них розкриваеться ввиняткоМ випадкiв, коли ймовiрнiсть вйтоку pbcypciB, що
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ВТiЛЮЮТЬ В СОбi eкoнoмiцri виFодц € неtlначною. YMoBHi активи визнаються лише в тому випадку,
коли дозволенi Bci )rмови, що вк!начають дану yMoBHicTb.

3. Застосування стандартЬ та тлJrмачень, якi були змiненi
1. Перше застосуваншя МСФЗ та iптерпретацiй

в цiлому облiкова полiтика вiдповiдае тiй, що застосовув{lлась У попередньому звiтному роцi. .щеякi
HoBi стандарти та irrтерпретацii стали обов'язковими для застосування з 01.01.2020 року. МСФЗ та
поправки до дiючих мсФз, якi були виrrущенi i набрали чинностi з 01.01.2020 ро*у, не вплинули на
фiнансову звiтнiсть ТОВ <Одесагаз-ПостачаннJI)).

Змirrш до Копцепryальноi основи фiнансовоi звiтпостi
КонцеrrryаЛьна основа фiнансовоi звiтностi у новiй редакцiТ мiстить новий роздiл про оцiнrф,
рекомендацiт щодо вiдображення у звiтностi фiнансових результатiв, удосконаJIенi визначення та
рекомендацiТ (зокрема, визначення зобов'язання) i роз'яснення таких в€DIспивих питань, як функцii
управлiння, обачливiсть та невизначенiсть оцiнки у ходi пiдготовки фiнансовоi звiтностi.

ПОпРавки до МСБО 1 <<flоданllя фiнансовоi звiтностi> та МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в
облiковпх оцiнках та помилкш>) щодо визначецня cyTTeBocTi

Поправки угочнюють визначенЕя с5rггсвостi, зробивши його бiльш послiдовним i вiдповiдним для
Bcix стаrцартiв. У новому BapiaHTi iнформацiя ввtDкаеться с)iтгевою, якщо ii пропуск, неправильне
вiдображення або приховування ii iншою iнформаuiею в звiтностi може, вiдповiдно ло обгруйтованих
очiкувань, вIIлицли на рiшення основних користувачiв фiнансовоТ звiтностi загального призначення,
якi приймають iх на ocHoBi даноI фiнансовоТ звiтностi.

Поправки до МСФЗ 3 <<Об'сднання бiзнесуr>

В поправках пояснюеться, що, щоб вважатися бiзнесом, iнтегрована сукупнiсть видiв дiяльностi та
активiв повинна вIспючати як MiHiMyM внесок i принципово значущий процес, якi разом в значнiй Mipi
мо;{ýль спрI4JIти створенню вiддачi. При цьому пояснюетьсЯ, Що бiзнес не обов'язково повинен
вкJIючати Bci внески i процеси, необхiднi для створеншI вiддачi. Поправки також вводять
необов'язковий <<тест на концентрацiю>>, який дозволяс спростити оцiнку того, чи с придбаний
комплекс дiяльностi та акгивiв бiзнесом.

Поправки до МсФЗ 7 <<Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформашЬ, мсФЗ 9 <<Фirrансовi
iнструменти) та мсБо 39 <Фiнансовi iнстрУменти: вIлзнання та оцiнка>> - Реформа базових
процентцих ставок

Поправки передбачають ряд звiльнень, якi застосовуються до вiдносин хед)$iвання, на якi реформа
базовот процентноi ставки безпосередньо вIIливае. Реформа базовоi процентнот ставки в.-"rае 

"авiдносини хеДжування, якщо в результатi ii застосування виникають невизначеностi щодо TepMiHiB
виникнення i/або величини грошових потокiв, заснованих на базовiй процентнiй ставцi, за объктом
хедяq/вання або за iHcTppleHToM хедIqiвання.

ПОПРаВКП ДО МСФЗ 1б <<Оренда>> - <<frосryпки з оренди, пов'язанi з пандемiею Covid_l9>
28 травня 2020 року Рада з мсФЗ вигIустила поправку до МСФЗ кОрендa> - <Посryпки з оренди,
пов'язанi з пандемiею Covid-19>. ,Щана поправка передбачае звiльнення Nlя ор"rдарi" вiд
застосування вимог мсФз lб в частинi облiку модифiкацiй договорiв оренди в разi поступок з
оренди, якi виникають як прямий наслiдок пандемiт covid-l9. Як спрощення практичного характеру
орендар може прийняти рiшення не аналiзувати, чи е поступка з оренди, надана орендодавцем у
зв'язку з пандемiею Covid-19, модифiкацiею договору оренди. Орендар, який приймае таке рiшення,
повинен враховувати буль-яку змiну орендних платежiв, обумовлених поступкою з оренди, пов'язаноi
з пандемiею covid-l9, аналогiчно тому, як ця змiна вiдображалася б в облiку вiдповiдно до МсФз 16,
якщо б вона не була модифiкацiею договору ореrци. ,.щана поправка застосовуеться до рiчних звiтнлтх
перiодiв, що починаються l червня 2020 року або пiсля цiеТ дати. .Щогryскаегься застосування до цiеТ
дати.

1з



товАриство з оБiltЕ-liЕною вцловцАльнIстю
(ОДЕСАГАЗ_ПОСТАЧАННЯr
примIтки до PIЧHoi ФIнлнсовоi звIтностI зА 2020 PIK

2. HoBi МсФЗ

станом на звiтну дату опублiковано наступнi мсФз, змiни до них та iнтерпретацii, ефективна дата
яких не настала:

Реформа процентноi ставки - Етап 2

27 серпня 2020 року Рада з мсФЗ огryблiкувала поправки кРеформа процентних ставок) - Етап 2,
Поправки до МсФЗ 9, мсБО з9, мсФЗ 7, мсФЗ 4 i мсФЗ 16. Поправки на цьому стосуються
наступного'.

змiни передбачених договором грошових потокiв - компанii не доведеться припиняти визнання або
кориryвати балансову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB з урахуванням змiн, необхiдних реформою, а
замiсть цього потрiбно оновити ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну базовот
процентноТ ставки;

облiк хеджуваннJI - компанiТ не доведеться припиняти облiк хеджування тiльки тому, що вона
вноситЬ змiни, необхiднi реформою, якщО хеджуванНя вiдповiдае iншим критерiям облiку
хеджування; i

розкритгЯ iнформаuiТ - компанiЯ повинна буле розкрити iнформачiю про HoBi ризики, що виникають в
результатi реформи, i про те, як вона керуе переходом на альтернативнi базовi ставки.

Поправки вступають в сиJIу д"гlя рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 202l року або пiсля цiеТ
дати, дострокове застосування дозволяеться

Поправки до МсФЗ 3 <<Об'еднання бiзпесl.r> - <<Посилання на Концептуальнi основи>>

У TpaBHi 2020 рокУ Рада з мсФЗ випустиJIа поправки до МСФЗ 3, мета яких - замiнити посилання на
<Концепцiю пiдготовки та подан}ш фiнансовоТ звiтностi>>, вигryщеIry в 1989 роцi, на посилання на
кконцепryальнi основи подання фiнансових звiтiв>>, випущенi в березнi 2018 року, без внесення
значних змiн у вимоги стандарту.

,Щанi поправки вступають в сиJtу для рiчних перiодiв, що починаються l сiчlля2022 року або пiсля цiеТ
дати, i застосовуються перспективо.

Поправки до МСБо 16 - <OcHoBHi засобц)> - надходження до початку використання за
прпзначенняl}I

У TpaBHi 2020 року Рада з мсФЗ огryблiкувала поправки до МСБО 16, який забороняс пiдприемствам
вiднiматИ вiд первiсНоТ BapTocTi об'скта основниХ засобiв буль-якi надходжен"я вiд продажу виробiв,
вироблениХ в процесi доставкИ цьогО об'скта до мiсцЯ розташування та приведення його у стан, який
потрiбен дlя його ексшIуатацii в спосiб, визначений керiвництвом. Замiсть цього органiзацiя визнае
НаДХОДЖеНШI ВiД ПРОДалсу такиХ виробiв, а також BapTicTb виробництва цих виробiв, в прибугку чи
збитку. .Щанi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються f сiчня 20iZ року або
пiсля цiсТ дати, i повиннi застосовуватися ретроспективно. Очiкуеться, що данi поправки 

"Ъ 
Оулуr"

мати iстотного вIuIиву на фiнансову звiтнiсть Пiдприемства.

Поправки до МсБо 37 <Забезпеченпя, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи) - <<обтяжливi
договори - витратп па виконапня договору)

В TpaBHi 2020 року Рада з мсФЗ випустила поправки до МСБО 37, в яких роз'яснюеться, якi врIтрати
органiзацiЯ повинна враховуваТи прИ оцiнцi того, чи е договiр обтяrкпивим або зби-гковим. Поправки
передбачають 3астосування пiдходу, заснованого на (BPITpaTax, безпосередньо пов'язаних з
договором). Витрати, безпосередньо пов'язанi з договором на надання ToBapiB або послуго вкпючають
як додатковi витрати на виконання цього договору, так i розподiленi вl,rграти, безпосередньо пов'язанi
з виконанням договору. Загальнi i адмiнiстративнi витрати не пов'язанi безпосередньо з договором i,
отже, викJIючаються, oKpiM випадкiв, коли вони явно пiдлягають зiдrrr694,4днню контрагентом за
договором. .Щанi поправки вступають В сиIry для рiчних перiодiв, що почин:lються l сiчня 2022 року
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або пiслЯ цiсТ дати. Очiкустъся, що данi поправки не булугь мати iстотного вIIливу на фiнансову
звiтнiсть Пiдприемства.

Поправки до МСФЗ 1 <<IIерше застосувацпя Мiжпародних сташдартiв фiнапсовоi звiтностЬ> -
дочiрня органiзацiя, вперше заgгосову€ Мiжпароднi стандарти фiпансовоi звiтностi

вiдповiдно до данот полравки лочiрня органiзацiя, яка вирiшуе застосувати lтункт Dlб (а) мсФз 1,
мае право оцiнювати накопиченi KypcoBi рiзницi з використанням сум, вiдобрФкених у фiнансовiй
звiтностi материнського пiдприемства, виходячи з дати переходу материнського пiдприъмства на
мсФз. .щана поправка також може буги застосована асоцiйованими органiзацiями та спiльними
пiдприсмствами, якi вирiшують застосов)iвати tryнкг Dlб (а) мсФЗ i. Да"а поправка набирас
чинностi дlя рiчних звiтних перiодiв, що починаються l сiчня 2022 року або пiсля цiеi дати.
,Щогryскасться застосування до цiеi дати. Дана поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Компанii.

поправка до МсФз 9 <<Фiнансовi iнструменти) - комiсiйпа випагорода пiд час проведення
(сесту 10%) в разi припиненпя визнання фiнансових зобов'язань

в поправцi поясню€ться, якi суми комiсiйнот винагороди органiзацiя враховуе при оцiнцi того, чи
умови нового або модифiкованого фiнансового зобов'язання icToTHo вiдрiзняються вiд умов
первiсногО фiнансовоГо зобов'язання. ,Що таких сум вiдносяться тiльки Ti комiсiйнi винагороди, якi
були виплаченi або отриманi мiж певним кредитором i позича.пьником та комiсiйну u""ч.ороду,
виIIлачену або отриману кредитором або позичЕtльником вiд iMeHi iншоТ сторони. Органiзаuiя
повинна застосовувати да}ry поправку Щодо фiнансових зобов'язань, якi були модифiкованi або
замiненi на дату початку (або пiсля Hei) рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше
застосовуе дану поправку. ,Щана поправка набирае чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються l сiчня 2022 року абО пiсля цiеТ лати. ,Щопускаеться застосування до цiеТ дати,
очiкуеться, що дана поправка не буле мати сутг€вого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiт.

Поправки до МСБО 1 <<IIодання фiнансовоi звiтностЬ>

У сiчнi 2020 року Рада з мсФЗ внесла поправки до МСБо 1 дпя угочнення питань, пов'язаних з
класифiкацiею зобов'язань на поточнi та непоточнi. Поправки набувають чинностi для перiодiв, Що
починаються з l сiчня 202з року або пiзнiше. Поправки застосовуються ретроспективно,
дозволястЬся достроКове застосУванIш. ПоправкИ можутЬ мати вIIJIив на класифiкацiю зобов'язань у
звiтi про фiнансовий стан Компанii.

4. IcToTHi судження, оцiнки i припущення
Застосування облiковоТ полiтики пiдприемства, викJIаценоi в Примiтцi 2, вимагас вiд керiвництва
використання професiйних суджень, оцiнок i припущень щодо балансовоi BapTocTi активiв та
зобов'язань, яка не представлена з усiею очевиднiстю в iнших джерелах. Оцiнки i пов'язанi з ними
догryщення заснованi на iсторичному лосвiлi та iнших факторах, якi вважаються сутгевими. Фактичнi
результати можугь вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.

ОцiнкИ i вiдповiдНi пригryщення переглядаються на постiйнiй ocHoBi. Результати переглядiв
облiкових оцiнок визнаються в тому перiодi, в якому здiйснюсться такий .rерЬ.rr"д оцiнки, якщо
даниЙ перегляд вIUIивае тiльки на цей перiод, або в перiолi проведення перегляду i в майбугнiх
перiодах, якщо цей перегляд вIIливае як на поточний, так i майбугнiй перiоди.

Iсmоmнi прuпуlцення i ocHoBHi dlrcерела невuзначеносmi в оцiнкщ - Нижче наведенi icToTHi
допущенюI, зробленi керiвницгвом при застосуваннi облiковот полiтики пiдприемства, а також
ocHoBHi джерела невизначеностi в оцiнках на кiнець звiтного перiо.ry, найбiльш icToTHo вплинули на
суми, вiдображенi в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.

3нецiнення ocшoBЩ.tx засобiв - Ба.гlансова BapTicTb основних засобiв пiдприемства аншtiзуеться
керiвництвом на предмет виящIення ознак зменшення. При визначеннi розмiрузнецiне"rr" u*rйur, 

""генеруютЬ незалежнi грошовi потоки, вiдносяться до вiдповiдноi одинrщi, яка генеруе грошовi
потоки, Аналiз того, чи iснусrгь ознаки знецiнення, фунтуеться на рiзrппк припущенняц вкпючаючи
ринковi умови, використаШ{я акпавiВ i можливiСть irльтерНативногo викорнстання активiв. У разi
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наявностi ознак знецiнення Пirшриемство оцiнюе суму очiкуваного вiдшкодування (найбiльшу з двох
величин: справедJIивоi'варгосгi за вирахумнItям витрат на продФк i корисною BapTocTi), порiвнюе iT з
балансовою вартiстю i вцобрах<ае збrrюк вiд знецiнення на суму перевищення багlчrraо"оТ BapTocTi
над сумою очiкуваног9 зiдlrrlgдбдац. Корисна BapTicTb визначаеться на пiдставi очiкуваних
майбугнiх грошових потокiв, дисконтованrх до ix поточноТ BapTocTi з використанням ставки
дисконтуваннrI дО оподатч/вання. Визначення очiкуваних майбугнiх грошових потокiв вимагае вiд
керiвництва ряду приrтущень, в тому числi купiвельного попиту i вирЬбничих можJIивостей галузi,
майбугнiХ темпiВ зростанЕЯ i вiдповiдНоТ ставки дисконтування. Будь-якi змiни в цих припущеннях
можугь привести до знецiнення в наступних перiодах,

Сmрока корасно2о вакорuсmання основнuх засобiв - Оцiнка TepMiHy корисного використання
об'екта основних засобiв з€шежить вiд професiйного судження керiвництва, 

"n" 
засноване нь досвiдi

роботи з аналогiчними акгивами. При визначеннi строку корисного використання активу керiвництво
бере ло уваги умови передбачуваного використанIUI активу, його технологiчний знос, фiзичний знос i
умовИ роботи, в якиХ буле ексгГlуатуватисЯ даниЙ актив. Змiна будь-якого з цих уЙов або оцiнок
може в результатi призвести до кореryвання майбугнiх норм амортизацiТ.

резерв пid очitуванi креdumнi збumка - Керiвництво формуе резерв пiд очiкуванi кредитнi збижи з
мgтоЮ врахуваннЯ передбачуваних збиткiв в результатi нездатностi кпiентiв здiйснити належнi
платежi. При оцiнцi достатностi резерву пiд очiкуванi кредитнi збlтгки керiвництво засновуе своi
оцiнкИ на ана.lliзi TepMiHiB виникненНя залишкiв дебiторськоТ заборгованостi ia iсторичного досвiду з
ik списанНя, кредитоспроможностi клiента i змiни в умовах клiентських шlатежiв. Якщо фiнансЬвi
умови клiентiв погiршяться, фактичнi списання моrlqль виявитися бiльшими, нiж передбч.r-ъ"".

РезерВ пiД очiкуванi кредитнi збитки формуеться на ocHoBi передбачуваних сум cyMHiBHoT
заборгованостi, якi визначаються з урахуванням минулого досвiду i реryлярно переоцiнюються на
ocHoBi фактiв iобставин, що iснують станом на кожну звiтну лаry.

5. Перегляд вхiдних залишкiв за результатами перерахунку порiвняльноi iнформацii
Пiдприемство затвердипо фiнансову звiтнiсть станом наЗ1.12.2О19 року i за piK, що закiнчився цiею
датою, 09 вересня 2020 року. Пiсля дати затвердження звiтностi Пiдприе*сr"о виявиJIа неточностi в
iнформацiТ за цей перiод. Щi неточностi були вiдкоригованi в фiнансовiй звiтностi станом на
31.12.20l9 року.

Вплив внесенЕя кориryванЬ до звiry про фiнансовий стан на З\.|2.2О19 року був представлений
наступним чином:

Стаття звiry Код
рядка

наЗ1.12.2019
року до

внесення змiн

Вплив
внесення

кориryвань

на 31.12.20l9
року пiсля

внесення змiн
Активи

.Щебiторська заборгованiсть по
розрахунках з бюджетом

1 135 1 1 954 l 961

власний капiтал та зобов'язання

Капiтал у дооцiнках 1405 2 168 -475 | 69з
Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток)

l420 25 736 2 429 28 |65

ВплиВ внесеннЯ кориryванЬ до звiry про фiнанСовi результати та сукупний дохiд за piK, що закiнчився
З1.12.201-9 року був представлений насryпним чином:

Стаття звiry Код
рядка

2019 piK до
внесення змiн

Вrшив
внесення

коригувань

20l9 piK пiсля
внесення змiн
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6. ЧистиЙ дохИ вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

прийнятгя-передача обсягу природного газу вiдбуваеться на балансовоi незu}лежностi газовихмереж.
згiдно Кодексу Газорозподiльних систем величина
природного гаlу встановлюеться вiдповiдно до даних
платформi оператора ГТС.

Розрахунковий перiод згiдно договорУ постачання природного гiву е кtulендарний мiсяць. ЗвичайнийTepMiH оплатИ лпя побуГо"их с.rо*ивачiВ складчЬ ЪiД l0 дО 30 днiв ni"n" закiнчення мiсяцяпостачання. Щля юриличних осiб звичайними умовами оплати е авансовий гtтlатiж.

7. Собiвартiсть реалiзацii продукцiI (ToBapiB, робiт, послуг)

8. Адмiнiстративнiвитрати

9. Витрати на збут

об'ему та обсяry розподiленого та спожитого
Оператора ГРМ, розмiщених на iнформацiйнiй

I. Фiпансовi резyльтати
Витрати (лохiд) з податку на

2020 2019
лохlд вц решIlзацli природного гilзу, у тому числi: 2218 553 2 8l4 253
чlзичним осооам

1 981 675 2 487 822
д-rридичним осооам 2зб 878 з26 4зл

2020 2019
\,Uu lBapTlcTb природного гшу 2 0|7 024 2 715 419

2020 2019

252 2зl
3 589 з 281

r,OL:Jlyl,и oaHKlB, судовиЙ зОlр 77з

4 7ss

1 953

7 ls7
Комiсiя банкiв за прийом rrrrатежi" 

"ЙБсел,енrrя
,72

22|

l 689

286 107

ll 449 12 980

2020 2019
f\мOртизацlя UJ 2 4l7 2 515
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Знос МНМА 609 220

Витрати на оплаry працi з0 44l 27 982

Витратнi матерiали (канrцовари, господарськi товари, iншi) 5l4 l 564

Юридичнi, правовi, аудиторськi посrгуги 6 87з l1183
Послуги зберiгання/закачування/вiдбору природного гiву ll4 26,|

Оренда, охорона, експлуатацiйнi витрати 8 270 1б l41'

Щiновi пропозицii 15 224

Витрати на зв'язок, iHTepHeT, телекомунiкацiТ 3 1l0 952

Реклама, смс-розсиJIка, друк i рознесення квитанцiй про оплату
за гtв

15 504 8 2з2

Внески на реryлювання

Страхування ризикiв l 602 6 l07
Обслуговування програмного забезпечення 94 252

Iншi з84 614

Всього 69 947 76 2sз

10. Iншi операцiйнi доходи

2020 2019

Стягнення витрат по оплатi судового збору 1 555

Пенi l 068

Вiдсотки зарахованi 292

Iншi 1ll 47

Всього 1 зб5 | 602

11. Iншi операцiйнi витрати

2020 2019

Медичне страхування 48б 505

Витрати на оплату працi (лiкарнянi) 226 з26

Штрафнi санкцiТ за рiшенням суду 5l
Нарахування резерву l| 029 з 206
KypcoBi рiзницi l57
Списання безнадiйноi заборгованостi з4 l04
Iншi 97 |45

Всього 46 150 4 l82

12.Iншi доходи та iншi витрати

2020 2019

Щооцiнка основних засобiв |66
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16. Податок на прибуток

У фiнансовiй звiтностi оподаткування поточного податку на прибугок покzвано вiдповiдно до
вимог законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, що е чинними або
фактично набули чинностi станом на звiтну лаry.
ПорiвнянО з минулим рокоМ ставка податку не змiнилась. Ставка податку на прибугок у 2020 роцi
та под{rльших перiодах встановлена на piBHi 18 %.

компонент витрат з податку на прибугок представленi насryпним чином:

Нижче представленi ocHoBHi компоненти витрат з податку на прибугок

lнш1 6 6

Всього доходiв 6 l72
уцiнка основних засобiв 567

списання основних засобiв 52

Всього вптрат 619

13. Фiнашсовi доходи

2020 2019

Вiдсотки отриманi 287 5lб
Всього 287 51б

14. Фiнансовi витрати

2020 2019

Вiдсотковi витрати по кредитам банкiв l 067

Фiнансовi вLrтрати за операцiями дисконтування 33 003

Фiнансовi витрати по орендним зобов'язанням l 044

39 805 1 0б7

15. Витрати на оплаry працi

2020 2019

Витрати на оплаry працi 28 60l 26 5|6

Вiдрахування на соцiальнi внески 5 654 5 074

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 2зб 226

2020 2019

Поточний податок на прибугок зб05 з 7з9
Вiдстрочений податок на прибугок 2858 649

Витрати з податку на прибуток 6463 3 090
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Вidсmроченi поdаmковi акmuвч mа вidсmроченi поdаmковi зобов'жання
сmаmmяforu:

вuзначенi за mак|lл,Iu

2020 2019

Вiдстроченi податковi акгиви станом на початок звiтного року 4 520 4040

Нараховано вiдстроченi податковi акгиви:

- при формуваннi резерву cyMHiBHtTx боргiв сума вiд'емного
значення об'екта оподатч/вання

-2 905 480

Нараховано вiдстроченi податковi зобов'язання:

- при визначеннi рiзниць мiж податковою базою i базою по
МСФЗ дIя основних засобiв

47

Визнано вiдстроченi податковi активи за piK -2 858

Вiдстроченi податковi активи станом на кiнець звiтного року 1 662 4 520

Вiдповiдно до розрахунку станом на 31.12.2020 р.у звiтi про фiнансовий стан вiдобрtuкено
вiдстроченi податковi активи у розмiрi l 662 тис.грн., станом на 01.01 .2020 р в розмiрi 4 520 тиi. грн.

17. Нематерiальнi активи
В статгi балансу "Нематерiальнi активи" наведено TaKi нематерiальнi активи, якi не мають фiзичноТсубстанцii та мож)ль буr" iдентифiкованi, з урахуванIшм умов:
iснування ймовiрностi одержання майбугнiх економiчних вигiд, пов'язаниi з ix викор""rа"""";
можJIивостi достовiрного визначення собiвартостi активу.

вiдповiдно до вимог облiковот полiтики пiдприемства нематерiа.пьнi активи групуються за
наступними групами, зокрема:

- iншими нематерiальними активами (патенти та лiцензii, програмнi продукти для ЕОМ та iншi).

HeMaTepimrbHi активи вiдображенi в звiтностi за iсторичною BapTicTio, визначеною на дату переходуна мсФз та за собiвартiстю Ti, що отриманi пiсля такого переходу.

лiцензii вiдображаються з урахуван}шм накопиченоi амортизацiт та збиткiв вид зменшення
корисностi. Амортизацiя розраховуеться з використанням прямолiнiйного методу розподiлу
собiвартостi лiцензiй протягом оцiночних cTpoKiB ik використання якi встановлюються при визнаннi
цього об'екry активом.

програмне забезпечення комп'ютерiв вiдобр€Dкено в звiтностi за iсторичною вартiстю, визначеною на
дату переходу на мсФЗ та за вартiстю, визначеною на пiдставi витрат, понесених на придбання
програмного забезпечення пiсля такого переходу.

Програмне забезпечення комп'ютерiв вiдобрiDкаеться з урахуванням накопиченоi амортизацiТ та
визнаних збиткiв вiд зменшення корисностi.

,.Щля розрахунку амортизацiТ застосов)iються TaKi строки корисного використання:

Номер
групи

Назва груп нематерiальних актив Строк корисного
використання

Норма, порядок
амортизацii

l Програмне забезпечення (облiковi
програми), лiцензiТ

5 20%

2 Логотип 10 l0%
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Стаття балансу <Нематерiалlьнi акплви> вкJIючае :

Станом н,аЗl.|2.2020 року повнiстю замортизованi нематерiальнi активи в зага.льнiй cyMi 28 тис. грн.

18. OcHoBHi засоби

За статгею Балансу KOcHoBHi засоби) враховано необоротнi матерiальнi об'екти, якi:
УТРимУюТься для використання у постачаннi ToBapiB, наданнi послуг;
ВИКОРИСТОВУЮтьСя, за очiкуванням, протягом TepMiHy бiльше одного року;
За СВОею вартiстю перевищують обмеження, встановленi податковим законодавством.

За пРийнятою облiковою полiтикою основна засоби розподiляються за наступними кJIасапdи:
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби1'
- iнстррленти, прилади та iHBeHTap ( меблi та iH.)

В cTaTTi балансу KOcHoBHi засоби>> вiдображено:

Групи
нематерiальних

активiв

Зыlишок на 01.01.2020

Надiйшло
за piK

Вибуло
за piK

Нараховано
амортизацiТ

за piK

Залиrцок Ha3l.|2.2020

первiсна
BapTicTb
(тис.грн)

накопичена
амортизацiя

(тис.грн)

первiсна
BapTicTb
(тис.грн)

накопичена
амортизацiя

(тис.грн)

Iншi
нематерiальнi

активи
582 195 27 111 555 279

Групи
основних
засобiв

Запишок
01.01.2020

Надiй
шло

за piK

Переоцiнка
(дооцiнка +,

учiнка -)

Вибуло за
piK

Нара
хован

о
амор
тизац
iT за
piK

Iншi змiни залишок на
з1.12.2020

первlс
на

BapTic
ть

знос

первlс
ноТ

вартос
Ti

зно
су

первi
сна

BapTi
сть

знос

первiс
на

варпст
ь

знос

первlс
на

BapTic
ть

знос

Машини
та
обладнан
Hrl

5 506 0 9lб 2 386 6 422 2 з86

Транспор
THi

засоби
919 0 l5 186 9з4 186

IHcTppleH
ТИ,
прилади,
iHBeHTap,
(меблi)

мнмА

ll8

з 92l

0

з 92|

60

669 83 8з

52

669

l78

450,7

52

4507
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19. .Щовгострокова дебiторська заборгованiсть

з1.12.2020 01.01.2020

,Щовгострокова заборгованiсть за
виданими позиками

62 580

В cTaTTi к.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть> враховуються кошти; наданi у виглядi
безвiдсотковоТ фiнансовоТдопомоги на поворотнiй ocHoBi на строк бiльше року. Суму заборгованостi
вiдображено за амортизованою собiвартiстю з застосуванням ставки вiдсотку |0,7ЗОh.

20. Iншi необоротнi аrсгиви

зl.|2.2020 0l .0 1 .2020
Балансова BapTicTb активу з права
користування

7 058

21. Запаси

з1.12.2020 01.01.2020

Паливо 10 6

Товари (природний газ) з62 4 764

Разом 372 4 770

Найбiльша сума дебiторськоi заборгованостi станом lнa31.12.2020 року скJIадаеться iз розрахункiв за
поставлений газ побуговим споживачам.
Ведеться активна позовна робота щодо стягнення заборгованостi з побугових споживачiв, в яких
Пiдприемство виступа€ позивачем. Також, станом на 31 J22020 вiдкрито провадження у справi
М916/3449/20 за позовом ТОВ кОдесагаз-Постачання)), в якiй предметом розгляду е позовнi вимоги
про визнання неправомiрними дiй оператора ГРМ щодо надання ТОВ кОдесагаз-Постачання)
недостовiрноi iнформачiТ про обсяги природного гву, спожитого побутовими споживачами
(Примiтка 34).

Нижче наведена iнформацiя про рух резерву пiд знецiнення торговоТ дебiторськоi заборгованостi:

22. Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

з|.|2.2020 01.01.2020

,Щебiторська заборгованiсть за
продукцiю, товари, роботи, посJryги

2 805 58l 2 з5,7 89з

резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки |l 029 27 \72

Всього 2 81б б10 2 330 72l

2020 piK 20l9 piK

залшшок станом на 01 сiчня 27 l72 23 966

Резерв, створений протягом року 11 029 з 206

Суми, списанi протягом року як
безнадiйнi

(27 l72)

залишок станом на 31 грyдпя 11 029 27 L72
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РезерВ пiд очilсуВанi IФедrПIi бrrп<И нараховуеться на ocHoBi передбачуваних сум сумнiвноi
заборгованостi, якi вtвначаютюя з )Фахуванням минулого досвiду i реryлярно переоцiнюються на
ocHoBi фактiв i обставшr, що iсЕ}'rогь станом на кожну звiтну лаry.
пiдприемство використOвуе касовий метод облiку П.щв за операцiями з поставки природного газу
окремим категорiям споживачiв, визначеним податковим кодексом. Враховуючi особливостi
податкового законодавства, лебiторька заборгованiсть, що виникJIа по розрахункам з певною
категорiею споживачiв вiдобраясено в звiтностi за вирахуванням ПДВ.

23. Iнша лебiторська заборгованiсть

з1.12.2020 01.01.2020

!ебiторська заборгованiсть за
розрахунками за виданими авансами

l25 075 24 0211

,Щебiторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом

6 з76 7

Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть

| 787 з 564

Разом 133 238 27 592

24. Грошовi кошти

з|,|2.2020 01.01.2020

грошовi кошти на рахунках банкiв 27 72l 9 042

Грошовi кошти (рах.33) 1l9
Разом 27 72| 9 1б1

25. Власний капiтал

Струкryра власного капiталу Пiдприемства:

Статугний капiта.п

Капiта.п в дооцiнках

Нерозподiлений прибугок

неоплачений капiтал

Затверджений, вигryщений i , Еtле не повнiстю оплачений капiтал
товариства.
Капiтал сформований, в зв'язку з дооцiнкою (учiнкою) основних
засобiв
Bci iншi чистi прибугки i збитки та операцii з учасниками
(наприклал, дивiденди), не визнанi в iншому мiсцi.
частина зареестрованого капiтагцz, не сIuIачена засновниками.

СТаНОМ На 31 грУлня 2020TaOl сiчня 2020 poKiB елементи капiталу були представленi таким чином:

Елемент капiталу з|,l2.2020 01.01.2020

Статугний капiтал
l ll1 1 l11

капiтал в дооцiнках l 69з 2 168
Нерозподiлений прибуток

57 5з8 25 7зб
неоплачений капiта.гl

-90 -90
Всього

60 252 28925

Статугний капiтал станом наЗl.|2.2020 р. заресстрований в cyMi l l l l тис грн.
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Розмiр внеску о//о

Бойко Юрiй Петрович 1 01l 9l
(ГРЕИТJIАИТ ХОЛДНГЗ JПМIТЕД) l00 9
Всього 1 111,0 100

товАриство з оБмЕжЕною вIдповIдАльнlстю
( ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯD
примIтки до PI]IHoi ФIнАнсовоi звIтностI зА 2020 PIK

IНшi дОвгостроковi зобов'язання вкпючають суму орендних зобов'язань Пiдприсмства, визнаних за
теперiшньою вартiстю орендних платежiв не сплачених на дату звiтностi.

27. KopoTKocTpoкoвi кредити банкiв

з|.l2.2020 01.01.2020

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв l0 000 8 000

Кредит отримано у IIдТ (МТБ БАНк), згiдно договору вiд 13.07.2020 J\Ъ K044l0/2O20 з метою
поповнення обiгових коштiв Пiдприемства.

Однiею з наЙбiльших е заборгованiсть перед АТ (НАК <Нафтогаз УкраiЪи> за поставлений
природний газ в cyMi 2 162 589 тис. грн. (за вирахуваннrIм ПДВ).
в 2020 рочi АТ кtIАК кНафтогаз УкраiЪи> звернулосЬ до господарського суду ОдеськоТ областi з
ПОЗОВОМ про стягнення з ТОВ <<Одесагаз-Постачання>> заборгованостi в розмiрi 2 601 085 б85,26 грн.
Станом на дату скJIаданшI цiеТ фiнансовоi звiтностi провадження по справi призупинено (Примiтка
34).

Струкryра поточноI кредиторська заборгованостi за розрахунками з бюджетом:

26. Iншi довгостроковi зобов'язання

з1.12.2020 01.01.2020

Iншi довгостроковi зобов'язання 4 70l

28. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями

зl.|2.2020 01.01.2020

Поточнi оренднi зобов'язання 2 449

29. Поточна торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

з1.12.2020 01.01.2020

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, посJryги

2 799 0|7 2 279 886

Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом

2222 418

Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками зi страхування

52з 268

Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з оплати працi

2246 l 044

Разом 2 804 008 228l61,6

з|.|22020 01.01.2020

Податок з доходiв фiзичнlтх осiб 533 26,7

Податок на прибугок l 647
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заборгованiсть за одержаними авансами - це попередня оплата за природний газ, отримана
пiдприемством вiд споживачiв природного газу. Така кредиторська заборгованiсть е поточною
заборгованiстю. Умовами договорiв на постачання природного газу промисловим споживачам
передбачеНо передплату запланованих обсягiв .rрrрод"о.о газу в TepMiH до закiнчення мiсяця, що
передуе мiсцю постачання газу (kpiM договорiв, укJIадених з-пiдприемствами якi фiнансуються з
бюджец).

31. Поточнi забезпечення та iншi поточнi зобовrязання

з1.|22020 01.01.2020

поточнi забезпечення 2 466 | 928
позиковi кошти 130 582

Вiдсотки за позикою l 841

Iншi поточнi зобов'язання 80 72

резерв забезпечення на виIIлату невикористаних вiдпусток працiвникам пiдприемства переглядасться
на кожну даry балансу. Залишок забезпеченtul на виIIлату вiдггусток, у тому числi вiдрахування на
загальнообов'язкове державне соцiальне стр,tхування з цих aу", 

"rurroM 
на кiнець aЪirrо.о роr.увизначаеться за розрахунком, який базуеться на кiлькостi днiв невикористаного працiвниками

пiдприемства щорiчноТ вiдгryстки i середньоденноi оплати працi працiвникiв.

Що складУ iншиХ поточниХ зобов'язань вкпючено заборгованiсть за позикою, отриманою на пiдставi
договорУ наданнЯ коштiВ у позику, в томУ числi на умоваХ фiнансового кредиту вiд 25.08.2020 рокустроком дiТ до 24.08,202l року. Позика мае фiксовану процентну ставку. Вiдсотки за позикою
виплаLгуIоться вiдповiдно до вимог договору позики.

32. Оренда

fuя здiйснення господарськоi дiяльностi Пiдприемство орендуе примiщення. Стосунки з оренди
оформлюються договорами на строк до l рокУ i бiльше a .rод-"rrrrм продовженням TbpMiHy 1цn"*o"
укладання додаткових угод.

За договорами оренди Пiдприемство не мае права викупу об'екгiв оренди пiсля закiнчення TepMiHy
оренди.

Оренднi шIатежi дискоFrц/ютьсЯ з викориСтанняМ вiдсотковоТ ставки заJIучення додаткових
позиковиХ коштiВ в тiй самiЙ валютi за данимИ статистичноi звiтностi банкiв УкраiЪи.
Пiдприемство не визнае акгив з права користування та оренднi зобов'язання до оренди зi строком до12 мiсяцiв, а також до оренди, за якою базовий актив i ма.поцiнним. Оренднi платежi, пов'язанi з
ТаКОЮ ОРеНДОЮ, ВИЗНаЮТЬСЯ У ЗВiТi ПРО фiНаНСОвi результати (Звiт про сукупний дохiд) як витрати на
прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оре}ци.

Активи з права корисч/вання визнаються в Звiтi про фiнансовий стан у складi iнших необоротних
активiв (Примiтка 20).

l

пдв l31
Вiйськовий збiр 42 20

Разом 2222 418

30. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами

зl,|2.2020 01.01.2020

Поточна кредиторська заборгованiсть за
одержаними авансами

з8 053 бз 162
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Акmuв з права корасmування зl.|2.2020 01.01.2020

Первiсна BapTicTb 8 555

Накопичена амортизацiя (l 497)

Балансова BapTicTb aKTIrBy з права користування 7 058

ТОВАРИСТВО З ОБГttЕЖЕНОЮ ВtДПОВ|ДАЛЬНIСТЮ
(ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ>
примIтки до PtLIHor ФIнАнсовоI звIтностI зА 2020 PIK

OpeHOHi вumраmu з1.12.2020 01.01.2020

Амортизацiя активу з права користування (l 49,7)

Процеrrгнi витрати за зобов'язаннями з оренди (1 044)

,Щоходи, пов'язанi зi змiною умов орендного договору
(отриманi посryпки)

101

Разом (2 440)

33. Операцii з пов'язаними сторонами

!ля цiлеЙ цiеТ фiнансовоТ звiтностi сторони ввФк€tються пов'язаними, якщо одна сторона мае
мож.пивiсть контролювати iншу сторону, вони перебувають пiд спiльним контролем або мають
суггсвиЙ вIUIиВ на прийняТгя фiнансоВlтх та управлiнських рiшень. При визначеннi пов'язаних cTopiH
до уваги приймаеться с;rгнiсть вiдносино а не ix юридична форма.

УмовИ веденнЯ господарсЬкоТ дiяльнОстi з пов'язаними сторонами визначаються на ocHoBi угод,
характерних дJIя кожного конкретного договору або операчii. Пов'язанi сторони мож)ль вступати в
операцii, якi не завжди досryпнi для незв'язаних cTopiH, i операцiт мiж пов'язаними сторонами
укJIадаються на умовах i на суми, якi можугь вiдрiзнятися вiд операцiй з непов'язаними сторонами.

В звiтному перiодi операцiТ з пов'язаними особами не проводились. Взаеморозрахунки станом на
З l,|2.2020 року вiдсугнi.

Ключовий управлiнський персонаJI - це особи, якi мають
вiдповiдальнiсть, прямо чи опосередковано, за планування,
пiдприемства.

В uHazopodo кпюцовоzо управлiнсько?о персонulу

згiдно п.9.3 Статуry Пiдприемства дирекгор е одноосiбним виконавчим органом Тов кодесагаз-
Постачання>>.

Винагорода кJIючового управлiнського персоналу в кiлькостi 4 осiб за piK, що закiнчився 31.12.2020
року скJIала 1 536,8 тис.грн. (З1,12.20\9 року - l 559,6 тис.грн.).

з|.l2.2020 01.01.2020

,Щебiторська заборгованiсть за позиками пов'язаним
особам

205 265

34. .Щоговiрнi та yMoBHi зобов'язання

опоdаmtування - Операuiт Пiдприемства та його фiнансовий стан над:л,лi зазнаватим)ль впливу
реryлярних змiн в Украihi, в тому числi впровадження iснуючих i майбугнiх правових i податкових

повновuDкення 1 на яких покJIадена

управлiння та контроль дiяльностi

OpeHdHi зобов'язання з1,122020 01.01.2020

.Щовгостроковi зобов'язання 4 Tol

поточнi зобов'язання 2 449

Разом 7 150
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НОРМаТивних aKTiB. Керiвництво Пiдприемства BBtuKae, що мас достатнi пiдстави для пiдтвердженнJI
дОтримання ним нормативно-законодавчих aKTiB, i що воно HapaxyBrulo i сплатило Bci належнi
ПОдатки. Проте, податковиЙ piK залишасться вiдкритим для перевiрок, що проводяться податковими
органами, протягом наступних трьох каJIендарних poKiB, Щi факти свiдчать про наявнiсть ризику
нарахувань додаткових податкiв i штрафних санкцiй.
Станом на 31.12.2020 року сума таких податкових ризикiв не може буги достовiрно оцiнена, тому
ПiДПРИемСтвом не було створено забезпечення у зв'язку з непередбаченими податковими
зобов'язаннями. Судових спорiв з податковою iнспекцiею не ведеться.

Сmраryвання - Пiдприемство не мае повного страхового покритгя щодо cBoix активiв, на випадок
ПРипинення дiяльностi або виникнення вiдповiдальностi перед третьою особою у зв'язку зi шкодою,
ЗаПОДiянОЮ маЙну чи навколишньому середовиIцу в результатi аварiй, пов'язаних з майном чи
операцiямИ пiдприемсТва, оскiльКи управлiнСький персОнtш отримуе страховий захист тiльки у разi,
якщо BB{lJKae це економiчно доцiльним,

Вплuв уряdу на реzулювання zазовоzо секmrору- УкраiЪський газовий секгор знаходиться на етапi
РеСТРУкТУризацiТ та реформування. МаЙбугнi напрямки та результати реформ наразi B€DKKo
передбачити.
ПотенцiЙнi реформи в iснуючiй системi встановлення тарифiв, бюджетний дефiцит, дефiцит
бЮДЖетних коштiв дJIя державних пiдприсмств, низька платоспроможнiсть побугових споживачiв
ПРИРОднОго газу можуть мати значний вIIлив на пiдприемства г€вового сектору.
З Огляду на iснування акгивностi в законодавчому полi з приводу здiйснення заходiв, спрямованих
На ПОДОЛаННя кРизових явищ та забезпечення фiнансовоТ стабiльностi на ринку природного гiву,
керiвництВо сподiваеться на покращенНя iснуючоГо станУ справ, але наразi не може оцiнити
пеРедбачУваниЙ вплив uих реформ на фiнансовий стан Пiдприемства та його фiнансову звiтнiсть.

CydoBi проваdнсення -У ходi звичайноТ господарськоТ дiяльностi Пiдприсмство е об'сктом судових
позовiВ i претензiЙ. ВедетьсЯ активна позовна робота щодо стягнення заборгованостi з побугових
споживачiв, в яких Пiдприемство виступас позивачем. KpiM того, Пiдприсмство виступае
вiдповiдачем у справах за позовами постачальникiв про стягнення заборгованостi за газ, штрафних
санкцiй i пенi за несвоечасну ошIату постачальникам.
В 2020 роui АТ кt{АК кНафтогаз УкраiЪп звернулось до господарського суду ОдеськоТ областi з
ПОЗОВОм про стягнення з ТОВ <<Одесагаз-Постачання>> заборгованостi в розмiрi 2 б01 085 685,26 грн.,
а такоЖ 7з5 700 грн. судоВого збору, на пiдстаВi якогО було вiлкРито провадження у справi
Ns9l6/3|87l20. Позовнi вимоги обrрунтованi неналежним виконанням умов договору купiвлi-
ПРОДаЖУ ПРИРОДНОГО гаЗУ Nsl8-538-H вiд 05.11.2018 р. щодо повноi та своечасноТ оплати
поставленого газу.
Пiдприемством подано кJIопотання про припинення провадження у справi М9lбiЗ |87120.
Пiдприсмство посиJIаеться на те, що згiдно з розподiлом функцiй мiж учасниками ринку газу,
повновЕDкення по облiку фактично спожитого природного газу вiднесено до компетенцiТ оператора
грм, який передае вiдповiдну iнформачiю оператору гтс, а Тов <<одесагаз-постачання>
зобов'язано використовувати зазначенi данi. Отже, Пiдприемство не м€tло можJIивостi контролювати
якiсть i достовiрнiсть iнформацiТ про обсяги використаного населенням м. Одеси та Одеськоi областi
ПРИРОДНОГО ГаЗУ У Звiтних перiодах, яка е пiдставою дIя визначенЕя фiнансових зобов'язань перед
Ат kFIAk <нафтогаз Украihи> i повнiстю з€шежало вiд забезпечення даними iншими юридичними
особами.
Ухвалою суду вiд 15.|2,2020 р. вiдкрито провадженшI у справi Ns9lб/З449/2О,в якiЙ предметом
розгляду с позовнi вимоги про визнання неправомiрними дiй оператора Грм щодо надання Тов
КОДеСаГаЗ-ПОСтачання) недостовiрноТ iнформачii про обсяги природного гву, спожитого
побуговими споживачами Одеськот областi та зобов'язання, як оператора грм здiйснити
перерахунок обсягiв фактично спожитого побlrговими споживачами (населенням) приролного гalзу.
При цьому, вiд обставин щодо обсягiв спожитого природного газу, якi встановлюються у справi
Ns9l6/3449120, залежить встановлення обставин щодо розмiру заборгованостi, стягнення якоТ з ТОВ
<Одесагаз-Постачання) е предметом спору у справi JЪ9l6/З l87l20.
Отже, на пiдставi кJIопотання Пiдприсмства судом винесено Ухвагry вiд ll сiчня 202l року про
зупинення провадження у справi Ns916/3|87120 до розгляду справи Ns9l6/3449l20 за позовом ТоВ
<Одесагаз-Постачання) до оператора ГРМ.
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Керiвництво пiдприемства ввФкае, що, в кiнцевому пiдсумку, вiдсутнi пiдстави дIя визнання
зобов'язань щодо судових справ, у яких Пiдприемство бере участь на звiтну даry. Пiдприемство не
створювiUIо забезпечення пiд суловi позови, в яких воно бере участь.

35. Управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння капimutом - Пiдприемство управляе cBoiM капiталом з метою забезпечення моrкгlивостi
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, одночасно забезпечуючи максимальний
прибугок Пiдприемство шляхом огlтимiзацii балансу боргових iHcTpyMeHTiB i влаоного капiталу.
Керiвництво Пiдприемства реryлярно переглядае структуру свого капiтагry. На ocHoBi результатiв
таких переглядiв Пiдприемство вживае заходiв для збалансування загальноi структури капiталу TaKi,
як заJцлення нових боргових iHcTpyMeHTiB або погашення iснуючоТ заборгованоотi.

OcHoBHi каmеzорiI фiнансовах iнсmруменmiв - OcHoBHi фiнансовi зобов'язання КомпанiТ включають
торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових iHcTpyMeHTiB е
залrlенrш фiнансування для операцiйноi дiялыrостi Пiдприемства. Пiдприемство мае рiзнi фiнансовi
активи, TaKi як торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть, а також грошовi кошти та ix
еквiваленти.

OcHoBHi ризики, що виникають вiд фiнансових iHcTpyMeHTiB Компанii, представленi ризиками змiни
цiн на товари, кредитним ризиком, ризиком лiквiдностi,

Креdumнuй рItзuк - компанiя може буги об'сктом впливу кредитного ризику, який являе собою ризик
того, що одна сторона фiнансового iHcTpyMeHTy може не виконати своТ зобов'язання, в результатi чого
iнша сторона зазнас фiнансових збиткiв. Кредитний ризик, головним чином, стосусться грошових
коштiв та Тх еквiвалентiв, торговоi дебiторськоТ заборгованостi.

Керiвництво КомпанiТ реryлярно стверджуе i контролюс piBHi кредитного ризику щодо окремих
категорiЙ споживачiв. Керiвництво Компанii здiйснюе оцiнку сум торговоТ дебiторськоТ
заборгованостi вiд mlieHTiB на моrкпивiсть вiдшкодування. IcToTHi непогашенi з:lлишки
переглядаються на постiйнiй ocHoBi з метою формування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки.

Рuзuк лiквidносmj - Управлiння лiквiднiстю передбачае HMBHicTb достатнiх грошових коштiв та
достатнiсть фiнансування для виконаннjI чинних зобов'язань по Mipi ik настання. Метою
Пiдприемства с пiдтриманЕя балансу мiж фiнансуванням та гнучкiстю використання кредитних умов,
наданих постачальниками.

Пiдприемство аналiзуе своТ активи та зобов'язання за ix строками погашенЕя та плануе свою
лiквiднiсть зzшежно вiд очiкуваних cTpoKiB виконаннjI зобов'язань за вiдповiдними iнструментами..

36. Справедлива Bapтicтb фiнансових iHcTpyMeHTiB

Справедпива BapTioTb - це сума, за якою фiнансовий iHcTpyMeHT можна обмiняти у холi поточних
операцiЙ (KpiM випадкiв вимушеного продш(у або лiквiдацii) мiж зацiкавленими сторонами та яка
наЙкращим чином може буги пiдтверджена цiною активного ринку. Справедлива BapTicTb

фiнансових активiв та зобов'язань, якi вiдображаються в облiку за амортизованою вартiстю,
визначаеться пuIяхом дисконтування майбугнiх договiрних грошових потокiв, очiкуваних до
отримання за поточною ринковою процентною ставкою, яка е доступною для Пiдприемства, для
подiбних фiнансових iHcTpyMeHTiB з аналогiчним TepMiHoM погашення. Керiвництво BBtDKae, що
балансова BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань приблизно дорiвнюс ix справедливiй BapTocTi.

37. Подii пiсля дати балансу

поdi|i, якi свidчаmь про умовu, ulо iснуюmь на dаmу закiнчення звimноzо перiоdу.

На лаry схвztлення керiвництвом окремоI фiнансовоi звiтностi Господарським судом ОдеськоТ
областi винесено рiшення вiд26.04.202|р.у справi M916/1108/l8 в частинi задоволення позовних
вимог АТ (НАК <Нафтогаз Украihи> на суму 51 634 807,38 грн. Щоло зазначеного рiшення
Пiдприсмством подано апеляцiйну скарry.

Поdii, якi свiDчаmь про умовu, лцо вuнuкпu пiсля звimноzо перiоdу
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товАриство з оБмЕжЕною вIдповIдАльнlстю
(ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ)
примIтки до PItIHoi ФIнАнсовоi звIтностI зА 2020 PIK

Станом на 3l .12.2020 року та на дату схв€lлення керiвництвом фiнансовоi звiтностi подiТ, що
виникJIи пiсля звiтного перiоду, якi можугь мати сутгевиЙ вплив на фiнансовиЙ стан Пiдприемства
вiдсугнi.

Пiдприемство затвердило фiнансову звiтнiсть станом на З l грулн я 2020 року i за piK, що закiнчився
цiою датою 21.05,202l роt<у.

Вiд iMeHi керiвництва ТОВ <Одесагаз-Постачання>:

С.С.Висторо
,Щиректор

МаркелоЪа
вний бухгалтер

27 травня 2021 року jiiъъ;;i
JrWc
Ч{rрлltt Ц
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NrN ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
<одЕ сАгАз_постАчАння>

65003, YKpaiHa, м. Одеса, вул. Одарiя,l., для листування:65003, Украiна, м, Одеса, вул.
Чорноморського Козацтва,23, тел.ф.: (048) 705-37-83. E-mail: postavka@gazpostach.od.ua

ЗВIТ ПРО УПРАВЛIННrI ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННrI>

1. Орzанiзацiйна сmрукmура mа опас diяльносmi пidпраелосmва

ТОВ кОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННrI) було створено згiдно з законодавством

УкраiЪи у 2014 роцi. ,Щата держаЁноi реестрачii Товариства 04.12.20|4р. Юрилична

адреса: Украiна,65003, м. Одеса, вул Оларiя 1.

Станом на 31.12.2020p. склад учасникiв ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННJI))
наступний:

Бойко Юрiй Петрович
(грЕЙтлАЙт холдIнгз лIмIтЕд)

91,%

9%

100%

Основним напрямком дiяльностi Товариства е постачання природного газу.

.Щiяльнiсть з постачання природного газу е лiцензованою.
Вiдповiдно до законiв Украiни кПро лiцензування видiв господарськоi дiяльностi>>,

кПро ринок природного газуD та кПро Нацiональну комiсiю, що здiйснюе державне

регулювання у сферi енергетики та комунЕIльних послуг, ТОВ (ОДЕСАГАЗ-
ПОСТДЧДНFUI)) надано безстрокову лiцензiю на право провадження господарськоi

дiяльностi з постачання природного газу на територii'УкраiЪи }ф 674 вiд 18.05.2017

(рiшення НКРЕКП Украiни).

С mраmеziя пidпр аемсmв а

ТОВ кОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННlI> з липня 2015 року проводить свою дiяльнiсть з

постачання природного газу побутовим споживачам вiдповiдно до покладених на нього

спецiальних обов'язкiв на територii Одеськоi областi, загаJIьна кiлькiсть яких становить

понад 650 тис. домогосподарств, а також непобутовим споживачам на територii Одеськоi

областi та ряду iнших регiонiв Украiни, кiлькiсть яких перевищуе 3,5 тис. пiдприемств

рiзних форм власностi.
З метою диверсифiкацii ринку постачання, ТОВ кОЩЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННJI>
протягом 2020 року приймае ylacTb в процедурtlх державних закупiвель. ,Щосягненням
Товариства стало залучення нових споживачiв природного газу - бюджетних установ
Одеськоi областi шляхом участi у,Щержзакупiвля через систему "РrоZоrrо'О.

В 2020 poui ТОВ кО,.ЩЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННJI) було поставлено бiльш 438 млн куб

природного газу.

Структура споживачiв та покупцiв природного гtву ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННlI)
протягом 2020 року наведена в таблицi 1.



Таблuця l
2020 piK

обсяг, млн куб м
питома вага в загальному

обсязi, Yо

Кiнцевi промисловi споживачi 35 8

Бюджетнi установи 8 2
населення з95 90
Разом 438 100,0уо

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДIЯЛЪНОСТI

2.1. Фiнансовий результат дiяльностi за 2020 piK
Впродовж |2 мiсяцiв 2020 року основний дохiд ТОВ (ОДЕСАГАЗ-

ПОСТАЧАННlI) було отримано вiд здiйснення дiяльностi з забезпечення природним
газом кiнцевих споживачiв.
Iншi види дiяльностi також впливають на суму чистого прибутку, збiльшуючи або
зменшуючи його.
Так, протягом 2020 року загальний лохiд ТоВ (оДЕСдГдЗ-ПосТдЧдННЯ) 2220,2
млн грн, з якого:

- чистий лохiд вiд реалriзацii ToBapiB (послуг) - 2 2|8,6 млн грн.;
- iнший операцiйний дохiд - 1,3 млн грн,
- iнший фiнансовий дохiд - 0,3 млн грн;

Найбiльший вплив на загальний фiнансовий результат мас чистий дохiд вiд реалiзацii
природного газу, що становить 99,9О/о вiд загального доходу Товариства.

2.2 Лiквйнiсть та зобов'язання
На 01.01.2020
Коефiцiснт поточноi лiквiдностi : 1,007

Коефiцiснт абсолютноi лiквiдностi : 0,004
Коефiцiент швидкоi лiквiдностi : l,006
На 01.01.2021
Коефiцiент поточноi лiквiдностi : 0,996
Коефiцiент абсолютноi лiквiдностi : 0,009
Коефiцiент швидкоi лiквiдностi : 0,996

2.3. Активи
Активи ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ)) станом на кiнець 2020 року за

облiковими даними та даними фiнансовоi звiтностi складають 3 054 млн грн., що на 671

млн грн бiльше в порiвняннi з вартiстю активiв станом на кiнець попереднього року. В
cTpyKTypi активiв Товариства необоротнi активи складають 76,5 млн грн., що дорiвнюс
2,5О/о всiх активiв , оборотнi активи 2 977,9 млн грн., що дорiвнюе 97,5О/о,

Необоротними активами Товариства е офiсне обладнання, транспорт та iHBeHTap.

Оборотними активами Товариства е грошовi кошти, товарна лебiторська заборгованiсть,

дебiторська заборгованiсть за виданими авансами, iнша поточна дебiторська
заборгованiсть та iншi оборотнi активи.



2.4. Власний капiтал
Власний капiта_п (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАНFUI) на кiнець 2020 року становив 60,3

млн грн, що на 31,4 млн грн. бiльше нiж на кiнець попередfiього року.

3. СОЦIАЛЪНI АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛIТИКА

3.1. Кiлькiснi та якiснi характеристики персоналу
Найцiннiшим внугрiшнiм ресурсом ТОВ кО,ЩЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ> С йОгО

працiвники. Товариство пишаеться своею стабiльною та добре скоординованою командою

- професiоналап.{и з цiнними навичками, знаннями та досвiдом. Повага до прав i поiреб

працiвникiв, застосування пiдходiвl орiентованих на майбутне е основою управлiння
персоналом Товариства.

Станом на 31 грудня 2020 року облiкова кiлькiсть штатних прашiвникiв ТОВ
(ОДЕСАГАЗ_ПОСТАЧАНFUI) становила 236 праuiвникiв, на кiнець попереднього року
становила 226. Ключовий управлiнський персонал станом на 31.|22020 року становив 4

особи.

3.2. Соцiальне забезпеченшя
Соцiальна полiтика Товариства е важливим iHcTpyMeHToM для залучення,

утримання, соцiа.пьного захисту ква;riфiкованих працiвникiв, чиi професiйнi вмiння на

даний момент с унiкальними та дефiцитними.
В 2020 роцi керiвництво Товариства цродовжуе розпочату у 2019 роui процедуру

розвитку соцiальних заходiв в частинi лобровiльного медичного страхування та

медичного обслуговування прачiвникiв.

.Щля прачiвникiв пiдприемства створено комфортнi робочi мiсця з забезпеченням

ycix необхiдних засобiв безпеки.

Взасмодiя з освiтнiми органiзацiями.
Спiвробiтникам Товариства забезпечений необмежений доступ до iHTepHeTy, де

вони у вiльний вiд роботи час самостiйно можуть пiдвищувати свiй piBeHb знань на

навчаJIьних сайтах i платформах. На пiдприемствi впроваджено систему наставництва та

обмiну досвiдом мiж спецiалiстами.
Згiдно iз Законом УкраiЪи кПро охорону працi> в Товариствi розробленi та

виконуються заходи щодо досягнення нормативiв безпеки, гiгiени працi та пiдвищення

iснуючого рiвня охорони працi, спрямованi на збереження життя, здоров'я i
працездатностi праuiвникiв у прочесi труловоi дiяльностi.

4. ризики

4.1. Крелитнi ризики
ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННJI)) стикасться iз кредитними ризиками, якi

визначаються як ризики того, що контрагент не зможе погасити суму заборгованостi в

повному обсязi при HacTaHHi TepMiHy погашення. Фiнансовими активамио якi наражають

Товариство на суттевий кредитний ризик, в основному, с торгова та iнша дебiторська
заборгованiсть. l



4.2Рпзпки у сферi кiбербезпеки
В сучасних ринкових )rмoBax, коли змiни зовнiшнього середовищ4 зокрема

посилення iнформацiйних процесiв стали повсякденням, номинr{им став процес

цифровоi трансформачii або дiджиталiзацiТ. Тому для Товариства iснують ризики
пошкодження iнформацiйноi системи вiрусною атакою або зовнiшнiм втручанням.

.Щля запобiгання та пом'якшення цього ризику здiйснюеться низка заходiв щодо
покрацення iнфраструктури iнтернет-мережi з метою зменшення ризику
несанкцiонованого зовнiшнього втручання. Також, реконструйовано процес резервного
копiювання для забезпечення максимrlпьно можливоi безпеки бiзнес-даних. Найбiльш

ризикованi пункти несанкцiонованого зовнiшнього вцучання були iзольованi поза
межами внутрiшньоi мережi.

5. ФIнАнсовI IнвЕстицIi
Протягом 2020 року ТОВ ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННlI> були вiдсутнi

довгостроковi фiнансовi iнвестицii, у тому числi iнвестицii, доступнi для продажу.

6. ЕкологIчнI АспЕкти
Пiдприемство безпосередньо не займаеться транспортуванням газу и не мае

ризикiв, пов'язаних iз забрулненням навколишнього природного середовища.

7. дослIджЕнIlя тА IновАцIi
На пiлприемствi постiйно впроваджуються iнновацii, пов'язанi iз пiдвищенням

якостi обслуговування клiентiв та пiдвищенням ефективностi дiяльностi. С цiею метою,
використовуються Bci ocTaHHi можливостi комунiкацiй з клiентаtrди, як особистi контактио

так i засоби сучасних комунiкацiй, через соцiальнi мережi, платiжнi системи та мобiльнi
додатки. Розробляються та впроваджуються заходи, щодо своечасноl сплати споживачап{и

за газ, та скорочення TepMiHiB погашення заборгованостi за ранiше спожитий газ, особливо
насоленням.

Оскiльки пiдприсмство безпосередньо не транспортуе природний газ, i не мае власних
мереж, вiдсутнi буль-якi зtlходи технiчних дослiджень та iнновацiй.

8. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННJI> дотримуеться принципiв сталого розвитку.

Оскiльки основним видом дiяльностi Товариства е постачання природного газу, воно
прагнутиме до подальшого розширення географii постачання, диверсифiкаuii портфелю
зtlмовлень та збiльшення обсягiв постачання.

!иректор С.С, Висторопський

Н.С. Маркелова
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