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3BiT незалеlсного аудитора ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ)

ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Власни кам та керiвництву ТОВ (ОДЕ САГАЗ-ПОСТАЧАН НЯ )

звlт lлодо Аудиту ФlнАнсовоТ звlтностl

Думка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансовоТ звiтностi ТОВ кОflЕСАГА3-ПОСТАЧАННЯ> (далi -
Товариство), tло складаеться зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня2О2l року, звiту про
сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух гроtлових коштiв за piK,

ц.lо закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансовоТ звiтностi, включаючи стисгtий
виклад значущих облiкових полiтик,

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у роздiлi <<Основа для
думки iз застереженням)) нашого звiry, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае
достовiрно, в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 року,
його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, tло закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (далi - МСФ3) та вiдповiдае
вимогам 3акону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> lлодо
складання фiнансовоТ звiтностi.

Основа мя думки iз застереженням

1.Станом на 31.12,2021стаття к.Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги>> звiту
про фiнансовий стан визначена в cyMi 931 316 тис. грн, до складу якоi увiйшла iдебiторська
заборгованiсть побутових споживачiв (населення) в cyMi 223 020 тис. грн, lло мае ознаки
зменшення корисностi.
На 31 .12.2021торгiвельна дебiторська заборгованiсть до вирахування резерву пiд очiкуванi
кредитнi збитки складае 4 157 036 тис. грн., в тому числi заборгованiсть побутових
споживачiв (населення) - 3 447 607 тис. грн.
3гiдно з МСФ3 9 кФiнансовi iнструменти>> Товариство для розрахунку очiкуваних кредитних
збиткiв за торговельною дебiторською заборгованiстю використовуе матрицi забезпечення,
Вiдповiдно до прийнятих Товариством ставок забезпечення, залежно вiд кiлькостi днiв
прострочення, резерв кредитних збиткiв за заборгованiстю побутових споживачiв станом на
31.12.2О21 повинен складати 3 З72 699 тис. грн. Мiж тим, створений резерв за цiею
заборгованiстю складае 3 224 587 тис, грн, lло на ,t48 112 тис, грн менше за необхiдний.
3азначене вiдхилення призвело до завищення cTaTTi к!ебiторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги> i заниження cTaTTi <<Непокритий збиток> звiту про фiнансовий стан на
31,12,2а21 в cyMi 148 112 тис, грн,, а також до зяниження на цю ж суму cTaTTi <lншi
операцiйнi витрати)) звiту про фiнансовi результати за 2021 piK.

2. Станом на 31.,12.2021 Товариство при визначеннi величини вiдстрочених податкових
активiв (далi - ВПА) не врахувало збiльшення податкових рiзниць у виглядi резерву
кредитних збиткiв за дебiторською заборгованiстю в cyMi 148 112 тис. грн.
В результатi зазначеного cTaTTi <Вiдстроченi податковi активи>> та <<Нерозподiлений
прибутоо звiту про фiнансовий стан на 31.12,2О21 збiльшуються на 26 660 тис. грн.
Одночасно вiдбуваеться зменшення cTaTTi <<Витрати (доходи) з податку на прибутоо звiту
про фiнансовi результати за 2021 piK на 26 660 тис. грн (збiльшення величини ВПА за
тимчасовою рiзницею у виглядi резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки за дебiторською
заборгованiстю вiдображаеться якдоходи з податку на прибуток за 2021 piK).

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi - МСА).
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3BiT незалежного аудитора ТОВ (ОДЕСАГАЗ_ПОСТАЧАННЯ>

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi кВiдповiдальнiсть
аудитора 3а аудит фiнансовоТ звiтностi>> цього звiту. Ми е незалежними по вiдношенню до
Товариства згiдно з Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включно з
Мiжнародними стандартами незалежностi) Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в УкраТнiдо нашого
аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог
та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськiдокази е достатнiми i

приЙнятними для використання Тх як основи для нашоТ думки iз застереженням.

Суттева невизначенiсть, що стосуеться безперервноGтi дiяльностi
Ми звертаемо увагу на роздiл кПрипущення про безперервнiсть дiяльностi>> Примiтки 1 до
фiнансовоТ звiтностi, де зазначено , що сума накопичених збиткiв станом на З1.12.2021
склала 2 544 489 тис. грн (на 31.12.2О20 - 2 552 701 тис. грн). Перевищення поточних
зобов'язань Товариства над оборотними активами станом на 31.12.2021склало
3 781 '1З5 тис. грн (на 3'1 12.2О20 - 3194 750 тис. грн), та в порiвняннiз попереднiм роком,
збiльшилось на 586 385 тис. грн (прирiст цього показника у 2020 роцi складав
508 08З тис. грн).

lснування значноТ суми заборгованостi перед постачальниками спричиняе можливiсть появи
претензiй з боку кредиторiв. KpiM того, у зв'язку iз неможливiстю забезпечення спецiальних
умов для побутових споживачiв - населення Товариство було вимушене припинити
постачання природного газу побутовим споживачам, Тим не менш, керiвництво Товариства
вважае, що завдяки приЙнятим на дату затвердження цiеТ фiнансовоТ звiтностi законодавчим
iнiцiативам з приводу подолання кризових явищ та забезпечення фiнансовоТ стабiльностi на
ринку природного газу, у Товариства з'явилась мо>клlивiсть отримати вiдповiднi компенсацiТ
3а рахунок видаткiв державного бюджету, погасити iснуючу кредиторську,заборгованiсть, Lцо,
як очiкуеться, сприятиме значному покращенню фiнансового становища.

Суттеве погiршення в економiчному середовищi та операцiйнiй дiяльностi, обумовленi
наслiдками поширення пандемiТ COV|D-19 та оголошеного в YKpaTHi з 24,02.2022 военного
стану в наслiдок вiйськовоТ агресiТ з боку РосiйськоТ ФедерацiТ, можуть негативно впливати
на результати дiяльностiТовариства, та ефект вiд такого впливу не може бути достовiрно
оцiнений.

l-{i обставини вказують на iснування суттевоТ невизначеностi, lло може поставити пiд
значний cyMHiB здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
Нашу думку не було модифiковано щодо цих питань.

Пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi ми дiйшли висновку, що використання управлiнським
персоналом принципу безперервноТ дiяльностi пiд час пiдготовки фiнансовоТ звiтностi е
доцiльним. Наша оцiнка припущення управлiнсы(ого персоналу lлодо спроможностi
Товариства продов)lryвати застосовувати принцип безперервностi дiяльностi в
бухгалтерському облiку включала:

о оцiнку негативних наслiдкiв продовження вiйськовот агресiт для енергетичнот
iнфраструкгури i газового сектору УкраТни;

. аналiз сценарiтв розвитку сиryацiт, якi визначив управлiнський персонал
Товариства, та можливих дiй у вiдповiдь керiвництва УкраТни, cBiToBoT спiльноти та
управлiнського персоналу Товариства;

. аналiз достатностi власного капiталу Товариства та пiдтримання його на
достатньому piBHi.

l-
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Звiт незалежного аудитора ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ))

Ми виявили, lцо прогнози щодо розвитку ситуацiТ та вiдповiдних негативних наслiдкiв дуже
складНо бУдувати через непередбачуванiсть майбутнiх подiй. В той же час припущення
управлiнського персоналу щодо найбiльш ймовiрних сценарiТв е доречними.
Нашi обов'язки та обов'язки управлiнського персоналу lлодо безперервноТ дiяльностi описанi
у вiдповiдних роздiлах цього звiту.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. [_|i питання
РОЗГЛядалисЬ У KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннiдумки щодо неТ, при цьому ми не висловлюемо окремоТ думки lлодо цих питань.
!одатково до питань описаних в роздiлах <<Основа для думки iз застереженням)) та <<Суттева
НевИзНаченiсть, що стосуоться безперервностiдiяльностi>>, ми визначили, lло ни)ýе описанi
питання е ключовими питаннями аудиту, якiслiд вiдобразити в нашому звiтi.

В якостi ключових питань аудиту ми визначили наступне питання.

Наявнiсmь mа оцiнка зобов'язань за
прчdбанi mоварч, робоmч , послуz,lt

Ми звертаемо звертають увагу на
Примiтку 30 до фiнансовоТ звiтностi щодо
складу торгiвельноТ та iншоТ кредиторськоТ
заборгованостi. Як зазначено в примiтцi
сума розрахункiв з постачальниками та
контрагентами станом на 31,12.2О21
складае 3 780 013 тис. грн, Iло на
437 687 тис. грн бiльше показника минулого
року.

Ми зосередили свOю увагу на цiй дiлянцi в
якостi lfftючового питання аудиry в зв'язку з
суттевiстю сум заборгованостi по
розрахункам з постачальниками i

iснуванням невiд'емного ризику
несвоечасного вiдшкодування BapTocTi
активiв, що може мати вплив на
спроможнiсть Товариства обслуговувати та
сплачувати своТ борги по Mipi настання
TepMiHiB ix погашення.

В ходi аудиry ми:

. вивчали органiзацiю та надiйнiсть
систему бухгалтерського облiку розрахункiв
з постачальниками,
. оцiнили дiевiсть засобiв внутрiшнього
контролю, запроваджених з метою
своечасного виявлення, достовiрноТ оцiнки
та забезпечення повноти вiдображення в
облiку нарахованих зобов'язань i резервiв;
. оцiнили об/рунтованостi припущень
управлiнського персоналу lлодо погашення
заборгованостi, проаналiзували подiТ пiсля
дати балансу, якi можуть надати
пiдтвердження оцiнкам управлiнського
персоналу;
. провели огляд умов договорiв та
дослiдили первиннi документи ;

. аналiз iнформацiТ про судовi позови;
обговорення незавершених судових справ
управлiнським персоналом та юридичними
фахlвцями lовариства;
. оцiнили достатнiсть розкриття
iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi,

l_
l_
l_
l_
l_
l_
l_
l_

lHula iнформацiя

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. lнша iнформацiя,
отримана на дату цього звiry аудитора - це 3BiT про управлiння.
Наша дУМка щодо фiнансовоТ звiтностi не пощирюеться на таку iншу iнформацiю та ми не
робимо висновку з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоТ iнформацiТ,

У зв'язку 3 нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з
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Звiт незалежного аудитора ТОВ (ОДЕСАГА3-ПОСТАЧАННЯ>

iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icнye неузгодженiсть фiнансовоТ iнформацiТ

у 3BiTi про управлiння, який складаеться вiдповiдно до законодавства, з фiнансовою
звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя мае
вигляд такоТ, що мiстить суттеве викривлення.

Якщо на ocнoBi проведеноТ нами роботи стосовно iншоТ iнформацiТ, отриманоТ до дати звiту
аудитора, ми доходимо висновку, що icHye суттеве викривлення або невiдповiднiсть
законодавству цiеТ iншоТ iнформацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили
таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту, KpiM питань якi описанi в параграфi
<<Основа для думки iз застереженням)).

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фaнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання iдостовiрне подання фiнансовоТ
звiтностi вiдповiдно до МСФ3 i 3акону УкраТни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в YKpaTHi> lлодо сlfiадання фiнансовоТ звiтностi, та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити
складання фiнансовоi звiтностi, |ло не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства
або помилки.

При сr<ладаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи,
де це застосовне, питання, lло стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM

випадкiв, якlло управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi

Нашими цiлями е отримання обt'рунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обt'рунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не
гарантуе, ц{о аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завщди виявить суттеве викривлення,
якщо воно icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттевими, як|ло окремо або в сукупностi, як обt'рунтовано очiкуеться, вони
мохryтъ впливати на економiчнi рiшення корисryвачiв, що приймаються на ocнoBi цiеТ

фiнансовоТ звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми вhкористовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовот звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на

цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для
використання Тх як основи длtя нашоТ 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 нехryвання заходами внутрiшнього контролю;

6
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о отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, lло стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених управлtнським персоналом;

о ýохо,щимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторськихдоказiв, робимо висновок, чи icHye суттева
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть
Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть, Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування такоТ суттевоТ невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своому звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi

розкриття iнформацiТ е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
/рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM
майбутнi подiТ або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi;

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

розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, що
покладенi в основу iT складання, так, щоб досяпи достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиry.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо Тм про Bci стосунки й
iншi питання, якi могли б обiрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

3 перелiку Bcix питань, iнформацiя чiодо яких надавалась тим, кого надiлено найвиtлими
повноваженнями, ми визначили Ti, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансовоТ
звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е ключовими питаннями аудиry, Ми описуемо цi
питання в нашому звiтi аудитора, KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи реryляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаемо, шо таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi
наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB
громадськостi.

звlт lцодо вимог lнших зАконодАвчих l нормАтивних AKT|B

Закон УкраТни ,,Про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiстьrr
Вiдповiдно до 3акону УкраТни <Про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>
аудитори мають надати додаткову iнформацiю та запевнення.

OcHoBHi вidомосmi про ауdчmорську фiрму

Повне найменування

Мiсцезнаходження

ТОВ АУДИТОРСЬ}И КОМПАНlЯ кКРОУ
укрАТнА)

04210, УкраТна, м, КиТв, Оболонська
набережна,33r_

l_
r-
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3BiT незалежного аудитора

lнформацiя про реестрацi}о в PeecTpi
аудиторських фiрм та аудиторiв

Найменування органу, який призначив
суб'екта аудиторськоТ дiяльностi на
проведення обов'язкового аудиту

!ата призначення суб'екта аудиторськоТ
дiяльностi

Тривалiсть виконання аудиторського
завдання

ТОВ кОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯD

Номер реестрацiТ в PeecTpi аудиторiв та
суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi 3681

Суб'екг аудиторськоТ дiяльностi, який мае
право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоТ звiтностi

Суб'ек аудиторськоТ дiяльностi, який мае
право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, |ло
становлять суспiльний iHTepec

Наглядова Рада

1О.11.2022 (Протокол Nэ 143/22)

З-й piK

Ми пiдтверджуемо, lло думка аудитора, наведена в аудиторському звiтi, узгоджуеться з

додатковим звiтом для аудиторського KoMiTeTy, який надаеться нами за результатами
проведеного нами аудиту.

Ми не надавали Товариству неаудиторськi послуги, визначенi статтею б 3акону УкраТни <Про
аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>l.

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕ НОЮ ВlДПОВlДАЛЬН lСТЮ АУДИТОРСЬКА КОПЛПАН lЯ кКРОУ
УКРАТНА), його власники, посадовi особи, ключовий партнер з аудиту та iншi працiвники е
незалежними вiд Товариства, не брали участi у пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень
Товариства в перiод, охоплений перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiод надання
послуг з аудиту такоТ фiнансовоТ звiтностi.

В перiод, охоплений перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiод надання послуг з аудиту
такоТ фiнансовоТ звiтностi ми надавали ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ) KpiM послtуг з
обов'язкового аудиту, наступнi послуги:

- ffоговiр на виконання завдання з надання впевненостi вiд 17,06,2О22 Ns 2211418-У ми
ви конал и перевiрку розрахункiв, складених ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАН Н Я > на
вiдповiднiсть вимогам Закону УкраТни кПро заходи, спрямованi на подолання
кризових явищ та забезпечення фiнансовоТ стабiльностi на ринку природного газу)
Ns ,1639-|Х вiд 14.07.2О21.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивихдля аудиту обмежень, результативностi аудиту
в частинi оцiнки найбiльш значущих ризикiв суттевого викривлення iнформацiТ у фiнансовiй
звiтностi, у тому числli внаслiдок шахрайства та виявлення порушень (зокрема пов'язаних iз
шахрайством) наданi нами у параграфi кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
звiтностi>> у роздiлi K3BiT lлодо аудиту фiнансовоТ звiтностi>> цього звiту.

МСА вимагають, щоб аудитор планував та проводив аудит таким чином, щоб отримати
достатню впевненiсть у вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттевих викривлень. TepMiH
(достатня впевненiсть) допускае деякий ризик наявностi суттевих невiдповiдностей
грошового характеру, якi можуть залицитися невиявленими; також допускаеться, lло
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аудитор не може надати абсолютноi гарантiТ точностi та повноти фiнансовоТ звiтностi. Аудит
включае вибiркову перевiрку пiдтвердження чисел та пояснень, що наводяться у фiнансовiй
звiтностi. Умови МСА вимагають планування аудиту таким чином, щоб забезпечити
достатню Ймовiрнiсть того, що помилки та невiдповiдностi, здатнi суттево вплинути на
фiнансову звiтнiсть, були виявленi. Однак, оскiльки аудитор не буде проводити перевiрку
Bcix операцiй, здiйснених суб'ектом господарювання протягом року, проведений аудит не
може забезпечити повну впевненiсть у тому, шо помилки та невiдповiдностi, у тому чисгli
випадки шахрайства, будуть виявленi.

Партнером iз завдання з аудиry, результатом якого е цей звiт незалежного аудитора, е
РМИНСЬКИ Й Альберт Аронович.

3а та вiд iMeHiТОВ АК кКРОУУКРАТНА) l,

ýиректор ОдеськоТ фiлiТ/ Партнер ,r?\__-*, Апьберт РАДИНСЬКИЙ
Np 101259 y PeecTpi i-| 1 : ,

аудиторiв та суб'еtсiв аудиторськоi дiяльностi : 'i'

16 сiчня 2023 року
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Сrоwе

контактна
iнформацiя

Киiвський офiс
О4210 КиТв, УкраТна
Оболонська набережна, 33
тел: +38 044 391 3003
office@crowe-ac.com. ua

Одеський офiс
65048 Одеса, УкраТна
вул. Велика Арнаутська, 2а,
оф.319
тел: +38 048728 8225
оdеsа@сгоwе-ас. со m. uа

Харкiвський офiс
61072 XapKiB, YKpa'tHa
вул. Тобольська, 42
тел: +38 057 720 5991
kharkiv@crowe-ac. со m. ua

Сrоwе AVR, Ukraine
04210 КиТв, УкраТна
Оболонська набережна, 33
тел. +38 044 39'I 300З
ачr@сгоwе-ас.соm.uа

Сrоwе Accounting Ukraine
04210 КиТв, УкраТна
Оболонська набережна, 33
тел: +38 044 з91 300з
accou пt@сгоwе-ас, com, ua

ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯD

Про нас

АС Сгоwе Ukraine - член мiжнародноТ аудиторськоТ мережi
Сrоwе Global, 9-Т у cBiTi за величиною, яка скJlадаеться з
незалежних фiрм, що надають аудиторськi та консультацiйнi
послуги у бiльш нiж ,150 краТнах cBiTy через 833 офiси.

АС Сrоwе Ukrаiпе спецiалiзуеться на наданнi професiйних
послуг - аудит, податки, консалтинг.

У зв'язку з агресiею РосiйськоТ ФедерацiТ на територiТ
УкраТни, Сrоwе Global прийнято рiшення щодо виключення з
мережi представникiв РосiйськоТ ФедерацiТ та Республiки
Бiлорусь.

Посилання на офiцiйне джерело:
https ://wwttv. сrоwе. com/g l оЬа l/пеws/сrоwе-q loba l-statemenbon-
conflict-in-ukraine

Ак (кроу Украlна) (Ас Сюwе ukraine) е членом швейцаръкоi асоцацт Кроу rлобал (сюwе Gobd). yci компанii в ffiадi мережi Кроу lлобал е орешми та нешежими
юридичними особами, АК (Кроу yкpaiHar, ii дочiрнi срукryри, фiлiT не несугь вiдповiдilьнim за будь-якi дii чи уrримаiня вiд таких !iй зi яорони Кроу iлобm аЬо Оу!i-"*ого
iншого шена мiжародноi Mepexj Кроу rлобал. Кроу Глобал як мереre не надае юдних профеО*iЙi поmуг i не мас долi у фу"rурi Ьла*оiri в коЙiнii ДК <фоу Yi<paiнa>.

@ 202з Ас сюwе Ukraine



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ОДЕ С АГАЗ-ПО С ТАЧАННЯ>

65003, УкраТна, м. Одеса, вул. Одарiя,I., для листування:.65026, YKpaiHa, м. Одеса,
вул. Чорноморського Козацтва, 103, тел.ф.: (048) 705-37-83. E-mail: postavka@gazpostach.od.ua

ЗАЯВА ПРО ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА
за пiдrотовку i затвердження фiнансовоi звiтностi

за piKo Iцо закiнчився 31.12.2021 р.

НижченаведеЕа заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв,
що мiститься в представленому нижче Звiтi незалежних аудиторiв, зроблена з метою розмежуваннrI
вiдповiдальностi керiвництва i вказаних нез{}лежних аудитOрiв, вiдносно фiнансовоТ звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Одесагаз-Постачання) (далi - Товариство).

Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансовоТ звiтностi, що достовiрно, у
Bcix iстотних аспекгах вiдображае фiнансовий стан Товариства на 31.t2.2020 р., сукупнi прибутки
та збитки, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за piK, що закiнчився на вказану дату,
вiдповiдно до МСФЗ.
Пiд час пiдготовки фiнансовоТ звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво Товариства несе
вiдповiдальнiсть за:

- вибiр належних принципiв бlхгалтерського облiку та ix послiдовне застосування;

- застосування обгрунтованих оцiнок i суджень;

- дотримання принципiв МСФЗ або розкриття ycix суттевих вiдхилень в примiтках до фiнансовоТ
звiтностi;
- пiдготовку фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, згiдно припущення, що Товариство i далi
буле злiйснювати свою дiяльнiсть у найближчому майбугньому, за викJIюченням випадкiв, коли
таке припущення не буле правомiрним;
* облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi Bcix вiдносин та операцiй
- облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi Bcix подiй пiсля

мiж пов'язаними сторонами;

дати балансу, якi вимагають
кореryвання або розкриття;
* розкриття Bcix претензiй у зв'язку з судовими позивами, якi були, або, можливi в найближчому
майбутньому;
- достовiрне розкрит"гя в фiнансовiй звiтностi iнформацiТ про Bci наданi кредити або гарантiТ вiд
iMeHi керiвництва.

Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:

розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективноТ та надiйноТ системи
внутрiшнього контролю Товариотва;

- пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяс у буль-який момент пiдготувати з

достатнiм ступенем точностi iнформачiю про фiнансовий стан Товариства i забезпечити
вiдповiднiсть фiнансовоТ звiтностi вимогам МСФЗ.
* вжиття заходiв, в межах своеТ компетенцiТ, для забезпечення зберехtення активiв Товариства;

- запобiгання i виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.

Щана фiнансова звiтнiсть станом на 3l.|2.2021, що пiдготовлена у вiдповiдностi до МСФЗ,

С.О, Лукьянов
Н.С. Маркелова

*rФJ"*ц!}

iд iMeHi керiвництва Товариства l1 сiчня 202З року.



Додаток 1

до Нацiональноrо положення (стандарry) бцгалтерського облiку ,|

"3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi''

,Щата (piK, мiсяць, число)
за

Пiдприемство ТОВ "ОДЕСАГА3-ПОСТАЧАННЯ.'
Територiя ОДЕСЬКА

ОРГаНiЗацiйно-правоваформагосподарювання I9_ВjfI9IВО3ОБМЕЖЕНОЮвlдповlддльнlстю
Вид економiчноТ дiяльностi
Середня кiлькiсть працiвникiв 1

35,23
198

Адреса, телефоН 65003, Одеська обл.,iББЪБрiя, буд. Nэ 1,
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу lV Звiry про фiнансовi результати(зBiry про сукупниЙ дохiд) (форма N 2), гроlловi показники якого наводяться в гривнях з копiйками).
Складено (зробити позначку ''v'' у вiдповiднiЙ клiтинцi):
за полох(еН ням и (стаНда ртам и ) бухгалтерського обл i ку
за мaжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi

Баланс (3BiT про фiнансовий стан)
на 31 грудня2021 р.

якi облiковуються за методоп4 участi в капiталi iнших

HlcTb за розрахунками:
125 075

lll. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та

Пасив Код
рядка

t{a початок звiтного
пеоiодч

На кiнецЁ звiiного
перiоду

I 2 3 4
l. Еrласнии капiтал

3ареестрований (пайовий) кqпiтал 1400 1 111 1 111Капiтал у дооцiнках ,1405 ] 69з 1 674
Цодатковий капiтал 141о

за

зак
за

l_
L
L
l^

Актив
код за лкулl 16010о1ъ
На кiнець звiтного

перiодчперlодч
3 4

акtиви
276 173
555 555
279 382

4 910 2769
12 041 13 479
7 131 10 710

1 0з0

02 580 653 798
dlкutsl активи
активи

574 64о 580 527
7 058 5 346

649 464 1 242 в13

з72 з81
10 18

активи
362 збз

1 90 429 931 316

1 130 577 222
з бюджетом

1 135 6 376 585
у тому числl з податку на приOугок 1 136

F.ll,ча l lU I L,чна деоlторGька заоорговqнlстЬ 1 
,l55

1 787 39 309
lч l чlпl (рlнdнUuЁrl lHBeUl ицll 1 160

Uщl ,cl lл екt ltsаJlенти 1 165 27 721 444 921г.rлунки в Uat{Kax 1167 27 721 444 921
}у lpllx перlодlв
активи

1170
,l190 54з 314 557 227

,Dvl v Оq РgJД|rl('М ll 1195 895 074 2 550 961

1 200

аланс 1300 1 544 538 3 793 574



Лукьянов Сергiй Олександрович

Маркелова Наталя СергiТвна

, встановленому центральним органом виконавчоТ влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi

l

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
t
L

ll.,Щовгостроковi зобов'язання i забезпечення

lll. Поточнi зобов'язання j забезпечення

Поточна кредиторська заборrованiсть за:

з необоротними активами,



l. ФlнАнсовl рЕзультАти

Стаття
Код

рядка
3а звiтний

перiод

ua аналогlчнии
перiод

попереднього
оокч

2 з 4
чистий дохlд вlд реалlзацll продукцll (ToBaplB, poolт, послуг) 2000 5 815 790 2218 553
)обiвартiсть реалiзованоТ продчкцii (ToBapiB, робiт, послчг) 2050 (5 з75 395) е а17 о24\
Валовий :

поибугок 2090 440 з95 201 529
збиток 2095

lншi опеоаltiйнi лохоли 2120 16 235 13 621
ммiнiстративнi витоати 2130 (23 288) 1,1 449)
Витрати на збут 21 50 (76 285) (69 947)
lншi операцiйнi витрати 21 80 (149 323) (521 319)
ФlнанGовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi ]

прибчток 21 90 207 7з4
збиток 2195 (387 565)

оход вlд участl в капlталl 2200
lншi фiнансовi доходи 2220 6 990 287
lншi доходи 2240 6
Фiнансовi витDати 2250 (204 715) (39 805)
3трати вiд участi в капiталi 2255
ншl витрати 2270 (7)
Diнансовий результат до оподаткування:

поибчток 2290 lо boz
збиток 2295 (427 077\

3итрати (дохiд) з податку на приOчток 2300 1 81з) 76 865
lрибчток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподаткчвання 2з05
Чистий фiнансовий результат:

поибчток 2350 8 189

збиток 2355 (350 212)

Додаток 1

до Нацiонального положення
(стандарry) бухгалтерського облiку 1

"3агальнi вимоги до фiнансовоТ
звiтностi"

Дата (piK, мiсяць, число)
за еДРПОУ

Пiдприемство ТОВ "ОДЕСДГД3_ПОСТДЧДННЯ"
(найменування)

3BiT про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)
за2021 р.

Форма Ne2 Код за

сукупниЙ

2021l 01 l 01
39525257

1 801 00з

l.

Найменування показника
Код

рядка
3а звiтний

перiод

Ja аналогlчнии
перiод

попереднього
ooKv

1 2 з 4
ооцiнка (чцiнка) неоооротних активiв 2400 (23)

цооцiнка (чцiнка) фiнансових iнсточментiв 2405 0 0
Накопиченi KypcoBi рiзницi 241о 0 0
{астка |ншого счкчпного доходу асоцiйованих та спiльних 2415 0 0
ншии счкчпнии дохlд 2445 0 0
нtлий счкчпний дохiд до оподаткчвання 2450 (23)
lодаток на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 (4)

lнtлий сукупний дохiд пiсля оподаткчвання 2460 (19}

Сукчпний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 24в5 8 170 (350 212)

1
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lll. ЕлЕмЕнти опЕр, витрА,

Найменування показника
Код

рядка

3а звiтний
перiод

за аналог|чний
перiод

попереднього
ooKv

1 2 3 4

матеоiальнi затDати 2500 972 604
Витрати на оплаry працi 2505 35 903 28 601

вiдрахчвання на соцiальнi заходи 251 0 7 008 5 654
Амортизацiя 2515 5 511 3 405
lншi опеоацiйнi витDати 2520 199 502 564 451

Разом 2550 248 896 602 715

йних

lv. розрАхунок покАзникlв приБутковостl

Лукьянов Сергiй Олександрович

Маркелова Наталя Сергiiвна

пOстАчАflня
fдэнr. Kor
l.Q.ý_?jя&i.

$ r\фф1
чЗrрдtв}z
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flодаток 1

до Нацiонального полох(ення
(стандарту) бухгалтерського
"3агальнi вимоги до
звiтностi"

ffaTa (piK, мiсяць, число)
за едрпоу

Пiдприемство ТОВ "ОДЕСДГД3_ПОСТДЧДННЯ"
(найменуваввя)

3BiT про рух гроlлових коцlтiв (за прямим методом)
эа2О21 р.

Форма N9 Кол з. Дt@

Стаття
код

Dядка
3а звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

,| 2 3 4
l. Рух коlлтiв у результатi операцiйноТдiяльностi

Надходження вiд:
РеалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 3000 5 422 539 1 967 378
lовернення податкlв l 3ooplB 3005
у томч числi податку на додану BapTicTb 3006

l_{iльового фiнансування 301 0
надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 301 5 189 ,198 38 619

надходження вiд повернення aBaHciB 3020 685 10 091

Надходження вiд вiдсоткiв за залиtuками коцлriв на поточних
oaxvHKax

3025 6 139 468

-lадходження вiд боржникiв нечстойки (штрафiв, пенi) з035 2 035 1 068

3095 479 921 368
Jитрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг) 31 00 (4 14з 541 1 828 989)

Поачi а 05 (29 056) (20 871

Вiдрахувань на соцlальнi заходи 10 (7 90&) (5 722)

3обов'язань iз податкiв i зборiв 3,1 15 (108 93з) (1 5 552)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуrок 1 ,lб (4 299)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану BapTicTb з 17 (9 934)

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв а 18 (1 04 бз4) (5 617)

Витрачання на оплату aBaHciB 3 35 (529 072) (149 581 )

Витрачання на оплату повернення aBaHciB 3 40 (126 з28) (3 377)

Витрачання на оплату цiльових BHecKiB 3 45

Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами J 50

Витрачання фiнансових установ на надання позик 55

lHtui витрачання 3 90 (1 150 418) (з 931)

Чистий рух коштiв вiд операцiйноiдiяльностi 31 95 5 261 _10 0з1
ll. рух коlлтlв у результатl lнвестиц|иноl дlяльностl

Надходження вiд реалiзацiТ:
фiнансових iнвестиuiй 3200
необоротних акrивiв 3205

lадходження вiд отриманих:
вiдсоткiв з215
дивiдендiв 3220

{адходження вiд деривативiв 3225
iадходження вiд поrашення позик 3230 58 300 з5 000
-{адходження вiд вибугrя дочiрнього пiдприемства та iншоТ
,осподарськот одиницi

3235

ншi надходження 3250

3итрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй 3255
необоротних акгивiв 3260 (2 099)

Виплати за деривативами 3270

Витрачання на надання позик 3275 (57 750) (1з4 901)

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншоI
-осподаDськоТ одиницi

3280

HtlJl платежl 3290

надходження



чистий рчх коtдтiв вiд iнвестицiйнот дiяльностi 3295 550 _1 02 000

lll. Рух KolllTiB у результатi фiнансовоiдiяльностi
{адходження вiд:

Власного капiталу 3300

Отримання позик 3305 703 602 152 598

-1адходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдпри€мствi зз1 0

ншl надходження 3340

Витрачання на:

Викуп власних акцiй 3345

погашення позик з350 260 896 20 016

Сплату дивiдендiв з355

Витрачання на сплату вiдсоткiв з360 (22 604) (2 о22)

витDачання на сплатy заборгованостi з фiнансовоI оренди зз65

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприомствi 3370

3375

IHu.ti платежi 3390 (6 405)

Чистий рух коtлтiв вiд фiнансовоi дiяльностi 3395 4,1з 697 130 560

Чистий рух грошових коlлтiв за звiтний перiод 3400 419 508 18 529

3алишок коцlтiв на початок pokv 3405 27 721 9 161

Зплив змiни валютних KypciB на залиrцок коштiв 341 0 (2 308) 31

Зал ишок коtцтi#f,fti+{еш DoKv 341 5 444 921 27 721

tý а \. fu Лукьянов Сергiй Олександрович

Маркелова Наталя GергiТвна
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Додаток 
,1

до Нацiонального положення
(стандарry) бцгалтерського облiку 1

"3агальнi вимоги до фiнансовоТ
звiтностi"

!ата (piK, мiсяць, число)
за едрпоу

2022 0,|

Пiдприемство тов "одЕсАгА3_постАчАн ня"
(найменування)

Звiт про влаGний
за 2021 р.

капaтал

Форма N94

Стаття
Код

рядка

3ареест-
рований

(пайовий)
капiтал

Капiтал у
дооцiнках

Додатко
вий

капiтал

Резерв_
ний

капiтал

Нерозподi-
лений

прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений

капiтал

Вилуче-
ний

капiтал
Всьоrо

1 2 3 4 5 ь 7 8 9 10

ЗаличJок на початок року 4000 111 1 639 (2 552 701) (90) (2 549 987)

Кориryвання:
3MiHa облiковоТ полiтики 4005

40,1 0
lншi змiни 4090

t кориговании зalлиtлок на початок
року

4095 1 111 1 69з (2 552 701) (90) (2 549 987)

Чистий прибуrок (збиток) за
звiтний перiод 41 00 8 189 8 189

lнlции сукупнии дохlд
за звiтний перiод 4110 (19) (19)

лооцlнка (уцlнка)
необоротних акгивiв

4111 (19) (19)

Дооцiнка (уцiнка)

фiнансових iнсгрчментiв
4112

Накопиченi KypcoBi рiзницi 41 13
частка lнlllого сукупtlоtо дохолу
асоцiйованих i спiльних
пiдпоиемств

4114

lнщий счкупний дохи 4,1 16
Розподiл прибугку :

виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до
зареострованого капiталу

4205

Вiдрахування до резервного
капiталч

4210

Uума чистого приоyIку, належна

до бюджету вiдповiдно
до законодавства

4215

UyMa чистого приоугку на
створення спецiальних
/uiльових) фондiв

4220

Сума чисгого прибугку на
матерiальне заохочення

4225

Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240
погашення заооргованостl 3

капiталу
4245

Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток) 426о
Перепродаж викуплених акцlй
(часток) 4265

Анулювання викуплених акцiй
(часток) 427о

Вилучення частки в капiталi 4275
3менщення номiнальноТ Bapтocтi

акцiй
4280

Виправлення помилок



ilнffif;i;

Лукьянов Сергiй Олександрович

Маркелова Наталя СергiiЪна
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Додаток 1

до Нацiональноrо положення
(стандарry) бухгалтерського облiку 1

"Загальнi вимоги до фiнансовоi
звiтностi"

l---.

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Дата (piK, мiсяць, числlо)
за еflРПОУ

2022 01l01
39525257

капiтал

Пiдприемство тов "одЕсАгАз_постАчАн ня"
(найменування)

3BiT про власний
за 2020 р.

Форма N94

Статгя
Код

рядка

3ареест-
рований

(пайовий)
капiтал

Капiтал у
дооцiнках

Додатко-
вий

капiтал

Резерв-
ний

капiтал

Нерозподi-
лений

прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений

капiтал

Вилуче-
ний

капiтал
Всьоrо

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
залиlлок на початок року 4000 1 11,| 1 639 |2 204 447| (90) {z 201 7зз)
кориryвання:

3MiHa облiковоТ полiтики 4005
Виправлення помилок 401 0
lншi змiни 4090 1 958 1 958

чк()риI ()Еаяии зalrlиlлок на початок

року 4095 1 111 1 639 (2 202 4в9) (90) (2 199 775)

чистий приьуrок {зоиток) за
звiтний перiод 41 00 (35о 212) (350 212)

lнlлии сукупнии дохlд
за звiтний перiод 41 10

лооцlнка (уцlнка)
необоротних акгивiв

4111

лооцlнка (уцlнка)

фiнансових iнсrрументiв 4112

накопиченi kypcoвi рiзницi 4113
частка lнtлого сукупного дохOду
асоцiйованих i спiльних
пiдпоиемств

4114

lнtчий счкчпний дохiд 41,tб
Розподiл приблку :

Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування приOутку до
зареесгрованого капiталу

4205

Вlдрахування до резервного
капiталч 4210

UyMa чистого приоугку, належна
до бюджету вiдповiдно
до законодавства

4215

uума чисгого приоугку на
створення спецiальних
(цiльових) фондiв

4220

сума чистого приOугку на
матерiальне заохочення 4225

Внески учасникiв:
внески до капiталу 4240
Погашення заборгованостi з
капiталч 4245

Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцiй
(часток) 4265

Анулювання викуплених акцlй
(часток) 427о

вилччення частки в капiталi 4275
зменшення номlнальноТ Bapтocтi

акцiй
428о
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВЦАJIЬНIСТЮ
<одЕсАглз_постлчАння>
IIримIтки до рtчноi ФIнлнсовоi звIтностI зл 2021 PIK

1. Iнформацiя про пiдприсмство

3аzальна iнфорлtацiя

Пiдприемство з обмеженою вiдповiдальнiстю кОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННlI) (далi по тексту
скорочена назва ТОВ кОflЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННrl), кПiдприсмство>) було створено згiдно з

украТнським законодавством. ,Щата державноТ реестрацiТ 04.12.2014 року за N9 1 5561 0200 0005
4094,
Код еДРПОУ - 39525257
Реестрацiйна адреса пiдприсмства: УкраiЪа, 6500З, м.Одеса, вул.Одарiя, будинок 1.

Щiяльнiсть пiдприемства реryлюеться Законом Украiни <Про ринок природного газу> Jt З29-VIII
вiд 9 квiтня 2015 року.
Протягом звiтного року Пiдприемство здiйснювало постачання природного газу у MicTi Одеса та
Одеськiй областi промисловим та бюджетним споживачам, релiгiйним установам та побутовим
споживачам (населенню) тощо на пiдставi ЛiцензiТ на право провадження господарськоi дiяльностi з

постачання природного гtву на територiТ Украiни }lb 674 вiд 18.05.2017 (рiшення НКРЕКП Украiни).

Операцi йне сереd ов uuце

Основною категорiсю споживачiв, яким Пiдприемство постача€ гfft € населення (побутовi
споживачi). Наявнiсть значних сум дебiторськоТ заборгованостi зокрема побутових споживачiв i
кредиторськоТ заборгованостi постачальникам свiдчать про iснування ризикiв несвоечасного
погашення боргiв Пiдприсмством в наслiдок не отримання оплати вiд покупцiв,
Iснування значноТ суми заборгованостi перед постачЕlльниками провокуе можливiсть появи
претензiй з боку кредиторiв.
Проблема iснування значущих сум заборгованостей притаманна багатьом учасникам ринку
природного газу, що негативно впливае на ix фiнансовий стан. На вирiшення цих питань направленi
зусилля професiйних учасникiв ринку, якi провадять законодавчi iнiцiативи з приводу подолання
кризових явищ та забезпечення фiнансовоТ стабiльностi на ринку природного газу. З цього приводу
зареестроваIrо Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону УкраТни про внесення
змiн до Закону УкраТни "Про ринок природного газу" щодо забезпечення фiнансовоi стабiльностi на

ринку природного газу NэЗ800/П вiд 21.05.2021 року. А на дату затвердження цiеi фiнансовоТ
звiтностi вже прийнято Закон 2479-Ж, яким зокрема BHeceHi змiни до Закону Украiни lб39-IХ "Про
заходи, спрямованi на подолання кризових явищ та забезпечення фiнансовоТ стабiльностi на ринку
природного газу".
Завдяки прийнятим законодавчiм iнiцiативам у Пiдприемства з'явилась можливiсть отримати
вiдповiднi компенсацii за рахунок видаткiв державного бюджеry, погасити iснуючу кредиторську
заборгованiсть, що, як очiкусться, сприятиме значному покращенню фiнансового становища.

KpiM того, слiд зауважити, що на протязi 2021 року подOвrкувалось cBiToBe поширення Bipycy
COVID-I9, що спровокув.rло значну мiнливiсть, невизначенiсть та економiчне падiння . Пандемiя
призвела до широкомасштабного негативного впливу на cBiToBy eKoHoMiKy i icHye значна
невизначенiсть щодо того, наскiльки COVID-19 продовжить поширюватись, а також про масштаби
та тривалiсть урядових та iнших заходiв, направлених на уповiльнення поширення Bipycy.
У зв'язку с сиryацiею, яка спричинена дiею карантинних заходiв проти захворювання на COVID-I9,
значно зменшились доходи як громадян, тЕк i ряду пiдприемств i органiзацiй, що в свою черry
впливають на piBeHb розрахункiв за наданi послуги та обсяги споживання природного гilзу.
Керiвництво оцiнило вплив COVID-19 на дiяльнiсть пiдприсмства, здатнiсть генерувати достатнiй
грошовий потiк для своечасного погашення зобов'язань, та можливiсть продовжувати дiяльнiсть в
осяйному майбутньому i вважае його не суттевим.
Керiвництво пiдприемства стехить за станом розвитку поточноi ситуацiТ та вживае заходiв, при
необхiдностi, для мiнiмiзацiТ будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо.

Прuпущення про безперервнiсmь diяльносmi

Пiдприсмство за пiдсумками 2021 року отримано прибуток у cyMi 8 189 тис. грн. (в 2020 - збиток
350212 тис. грн.); сума накопичених збиткiв станом на 31.12.2021 склала 2544489 тис.грн. (на
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Зl.|2.2020 - 2 552 701 тис, грн.); сума короткострокових зобов'язань станом на 31.1 2,202l перевищуе
суму оборотних активiв на 3 781 135 тис. грн. (на З1,12.2020 - 3 194 750 тис. грн.).

На отримання збиткiв значно вплинули суми знецiнення торговоТ дебiторськоТ заборгованостi,
розрахованi на пiдставi отриманого Пiдприсмством iсторичного досвiду з урахуванням факторiв i
обставин, що iснували на звiтну даry. Основним споживачем природного газу е населення (побутовi
споживачi). 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, тягне за собою несвоечаснi розрахунки за закуплений природний
г€в, нарощування кредиторськоТ заборгованостi i виникнення штрафних санкцiй.
Станом на дату затвердження оновленоi фiнансовоТ звiтностi для Пiдприемства нЕDк€IJIь стrulо
неможливим виконання вимог Постанови КМУ кПро затвердження Положення про покJIадання
спецiальних обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного газу для забезпечення загulльносуспiльних
iHTepeciB у процесi функцiонування ринку природного газу>> задля забезпечення спецiальних умов
для побутових споживачiв - населення. Отже, Пiдприемство було вимушене припинити постачання
природного газу побутовим споживачам, але продовжуе функцiонувати в напрямку подолання
перешкод i вживае Bcix необхiдних заходiв для проведення розрахункiв за iснуючою заборгованiстю.
KpiM того, з огляду на прийняття Закону УкраiЪи "Про заходи, спрямованi на подолання кризових
явищ та забезпечення фiнансовоТ стабiльностi на ринку природного газу" (з змiнами i

доповненнями), Керiвництво Пiдприемства ввакае небезпiдставною можливiсть отримання
компенсацiЙ за рахунок видаткiв державного бюджеry для проведення розрахункiв за
зобов'язаннями.
Враховlточи нестабiльнiсть економiки i непередбачуванiсть змiн в операцiйному середовищi,
обумовленi наслiдками пандемiТ COVID-l9 та в умовах дiючого в УкраiЪi военного стану,
оголошеного внаслiдок вiйськовоТ агресiТ з боку РосiйськоТ ФедерацiТ, Керiвництво BBuDKae, що воно
вживае Bcix необхiдних заходiв для забезпечення роботи Пiдприемства в теперiшнiх умовах.
Тим не менш, несподiванi погiршення в економiчному середовищi можуть негативно впливати на
результати дiяльностi Пiдприсмства, та ефект вiд такого впливу не може бути досто.вiрно оцiнений.
Керiвництво Пiдприемства реалiзову€ заходи щодо покращення фiнансового стану Пiдприемства i
вважас, що застосування принцигry безперервностi дiяльностi при скпаданнi цiсТ фiнансовоТ звiтностi
е доречним в зв'язку з наступними факторами:

- задля отримання можливостi провести розрахунки зi своТми кредиторами за pzlxyнoK коштiв
цiльового державного фiнансування Пiдприемством були виконанi Bci вимоги ст.3 Закону
Украiни <Про заходи, спрямованi на подолання кризових явищ та забезпечення фiнансовоТ
стабiльностi на ринку природного газу> Nэ1974-1Х ъiд 16.12,2021. На пiдставi наданоТ
iнформацiТ ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ> включено до ресстру пiдприемств якi беруть
участь у процедурi вреryлювання заборгованостi суб'ектiв ринку природного газу (Постанова
НКРЕКП Jфl475 вiд 16.11.2022);

- дiяльнiсть Пiдприемства спрямOвана на збiльшеннjl частки ринку продажiв природного газу
пiдприсмствам i установам;

- Пiдприемство приймае активну участь в тендерних процедурах з продажу природного газу;
- спостерiгаеться активiзацiя дiй, спрямованих на зменшення дебiторськоТ заборгованостi

юридичних i фiзичних осiб;
- керiвництвом Пiдприсмства заплановано i розпочато впровадження розвитку нових напрямкiв

бiзнес-дiяльностi, а саме: реалiзацiя нафтопродуктiв i aMiaKy рiдкого на пiдставi участi в
тендерних поставках;

- заплановано впровадження ряду iнiцiатив по скороченню операцiйних витрат в поточному
перiодi та оптимiзацiТ органiзацiйноТ структури, що дозволить зменшити зазначенi витрати в
майбутньому.

L{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення про безперервнiсть дiяльностi, i
передбачае, що Пiдпри€мство буде продовжувати дiяльнiсть в майбутньому. Фiнансова звiтнiсть не
мiстить кориryваIrь, якi необхiдно було б провести за умови неможливостi продовжувати фiнансово-
господарську дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
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2. OcHoBHi положення облiковоi полiтики

ОблiковуполiтикуТОВкО,ЦЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ)затвердженонаказомNsl вiд02.01.20l9року,
Наказом Jф84/l вiд 30.09,202l року було затверджено змiни в облiкову полiтику щодо пiдходiв оцiнки
кредитних ризикiв. На вимогу МСБО 8 кОблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки)) з
огляду на cyTTcBicTb кориryвань було прийнято рiшення про ретроспективне застосування змiн
облiковоТ полiтики на oKpeMi cTaTTi фiнансовоi звiтностi з вiдповiдним вiдображенням в фiнансовiй
звiтностi Пiдприемства.

Заява про вiдповйнiсть

Фiнансова звiтнiсть Пiдприемства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ
звiтностi (МСФЗ) у редакцiТ, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(РМСБО), що офiцiйно оприлюдненi на офiчiйному сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.

При формування фiнансовоТ звiтностi Пiдприемство також KepyB.lJlocb вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ та ведення бухгалтерського облiку та складання
фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi. якi не суперечать вимогам МСФЗ.

Основа складання звiтностi

Ifя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi принципу iсторичноТ BapTocTi за винятком об'ектiв
основних засобiв, якi оцiнюються за переоцiненою вартiстю.

Iсторична BapTicTb зазвичай визначаеться на ocHoBi справедливоТ BapTocTi комгlенсацiТ, сплаченоТ в
обмiн на товари та послуги.

Справедлива BapTicTb визначаеться як цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за
передачу зобов'язання у звичайнiй операцiТ мiж учасниками ринку на дату оцiнки.

Функцiональна валюта та валюта подання

IJя фiнансова звiтнiсть представлена в украТнських гривнях, що е функцiональною вzuIютою
Пiдприемства. Суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, подаються у гривнях, округлених до цiлих
тисяч, якщо не зазначено iнше.

ОперацiТ, деномiнованi у валютi, яка вiдрiзня€ться 
"iд буп*ц;ональноТ валюти, перераховуються у

функцiональну валюту iз використанням обмiнного курсу на даry вiдповiдноТ операцiТ.
Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, якi виникають в результатi врегулювання таких операцiй та
перерахунку монетарних активiв i зобов'язань, деномiнованих в iноземнiй валютi на кiнець року,
визнаеться в Звiтi про прибутки i збитки. ffо немонетарних статей перерахунок не застосовуеться.

OcHoBHi засоби

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

Iсторична BapTicTb об'екта основних засобiв включае: (а) BapTicTb придбання, включаючи iмпортнi
мита та податки, якi не пiдлягають вiдшкодуванню, за вирахуванням торговельних та iнших знижок;
(б) будь-якi витрати, якi безпосередньо стосуються доставки активу в мiсце розтаIllування i доведення
його до стану, що забезпечуе функцiонування в спосiб, визначений управлiнським персонirлом; (в)
первiсну оцiнку витрат на демонт.Diк i лiквiдацiю об'екта основних засобiв i вiдновлення територiТ на
якiй BiH розташований, зобов'язання за якими пiдприемство бере на себе або при придбаннi даного
об'екта, або внаслiдок його експлуатацii протягом певного перiоду часу в цiлях, не пов'язаних з
виробництвом запасiв протягOм цього перiоду; а також, (г) для квалiфiкованих активiв, витрати по
позиках, капiталiзованi у вiдповiдностi до облiковоi полiтики пiдприемства. Первiсна BapTicTb
активiв, створених своТми силами, включае BapTicTb матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i
вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
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Група основнuх засобiв Мiнiмальнuй сmрок
KopllcH ozo вuкорuсmання

Н о рм а (р iч н а) аu о р muз ац il'

Машини та обладнання, з них 5 20о/о

Комп'ютери, оргтехнiка, пристрiй 2 50уо

Транспортнi засоби 5 20о/о

Iнструменти, прилади, iHBeHTap 4 25о/о

товлриство з оБмЕжЕною вrдповцлльнIстю
<ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ)>
примlтки до PIIIHOi ФlнАнсово[ звIтностI зл 2021 PIK

Строки корисного використання груп основних засобiв представленi в такий спосiб:

Строки корисного використання та метод нарахування амортизацiТ переглядаються на кiнець кожного
фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зробпених в попереднi перiоди,
враховуеться як змiна облiковоТ оцiнки.

Прибуток або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацii об'скта основних засобiв,
визначасться як рiзниця мiж надходженнями вiд прода:ку та балансовою вартiстю активу i визнаеться
в скJIадi прибутку або збитку.

Знецiненпя основншх засобiв

На кiнець кожного звiтного перiоду пiдприемство переглядае бапансову BapTicтb cвoik основних
засобiв з метою визначення наявностi ознак того, що цi активи втратили частину своеТ BapTocTi
внаслiдок знецiнення. Якщо TaKi ознаки iснують. то для визначення ступеня збиткiв вiд знецiнення,
якщо TaKi мали мiсце, оцiнюеться сума вiдшкодування чктиву. Якщо неможливо оцiнити суму
очiкуваного вiдшкоryвання суму для конкретного активу, пiдприемство розраховуе BapTicTb
вiдшкодування для одиницi, яка генеруе грошовi кошти, до якоi наJIежить цей актив. У тих випадках,
коли можна визначити обrрунтовану i послiдовну основу для розподiлу, корпоратйвнi €1ктиви також

розподiляються по окремим одиницям, генеруючи грошовi кошти, а iнакше вони вiдносяться до
найменшоi групи одиниць, що генерують грошовi кошти, для якоТ стас можливим визначити
обГрунтований i послiдовний метод розподiпу. Вся дiяльнiсть пiдприсмства оцiнюеться як одна
одиниця, яка генеруе грошовi потоки.

Сума очiкlъаного вiдшкодування сума явпя€ собою велику з двох величин: справедливоТ BapTocTi, за
вирахуванням витрат на прод.Dк, i корисною BapTocTi. При очiнчi корисноТ BapTocTi передбачуванi
майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до ix поточноI BapTocTi iз застосуванням ставки
дисконтування до оподаткування, яка вiдображае поточнi ринковi оцiнки BapTocTi грошей в часi та
ризики, властивi для активу, щод0 якого не були BHeceHi коректування в майбутнi потоки грошових
коштiв.

Якщо, згiдно з оцiнкою, вiдшкодовусться сума активу (або одиницi, яка генеруе грошовi кошти)
менше його балансовоТ BapTocTi, то балансова вартiстд активу (або одиницi, яка генеруе грошовi
кошти) зменшуеться до суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення визнаеться негайно у
прибутку чи збитку.

Якщо збиток вiд знецiнення згодом стернуеться, то балансова BapTicTb активу (або одиницi, яка
генеруе грошовi кошти) збiльшусться до перегпянутоi оцiнки суми очiкуваного вiдшкодування,
однак, таким чином, щоб збiльшена сума не перевищув:rла балансову BapтicTb, 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 прибутку чи збитку.

Запасп

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсноТ BapTocTi i чистоТ BapTocTi реалiзацiТ.
Первiсна BapTicTb запасiв включае BapTicTb сировини i, у разi необхiдностi, прямi витрати на оплату
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ТОВЛРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦЛПЬНIСТЮ
<одЕслглз-постАчАння>
примIтки до PItIHoi ФIнлнсовоi звIтностI зА 2021 PIK

працi i Ti накладнi витрати, якi були понесенi в зв'язку з доведенням запасiв до ix поточного стану та
мiсця розташування, При вiдпуску запасiв оцiнка ix вибуття здiйснюеться наступним чином:

- для однотипних (взаемозамiнних) запасiв використовуеться виключно метод
середньозвiDкеноТ BapTocTi ;

- для Bcix iнших запасiв використовуеться метод ФIФО .

Фiнансовi iнструментп

Вuзнаннл mа прuпuнення вuзнання

Пiдприсмство визнае 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) спливае строк дiТ договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або

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

в) Пiдприемство зберiгас за собою договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого

фiнансового активу, але бере на себе договiрне зобов'язання виплачувати грошовi потоки одному або
кiльком одержувачам.

Пiдприемство пiд час передавання фiнансового ,lктиву оцiнюс, в якому обсязi за ним зilJIишаються

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 припиняс 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
iIктивом, то пiдприемство продовжуе визнавати фiнансовий актив;

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

Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання),
яке було погашене або передане iншiй cTopoHi, та виплаченою компенсацiею, вкJIючаючи буль-якi
переданi не грошовi активи або прийнятi зобов'язання, визнаеться в прибутку або збитку.

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

фiнансового iHcTpyMeHTa та визнання нового фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Що значних модифiкацiй умов
вiдносяться:
. змiнаконтрагента;
. змiна вапюти фiнансового iHcTpyMeHTa;
о змiна бiльш нiж на l0 % очiкуваного грошового п'отоку.

ffля фiнансових iHcTpyMeHTiB, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, пiсля значноi
модифiкацii розраховуеться нова ефективна ставка вiдсотка.

У випадку перегпяду договiрних грошових потокiв вiд фiнансового iHcTpyMeHTa або ik модифiкацiТ в
iнший спосiб, коли перегляд або модифiкацiя не призводять до припинення визнання такого

фiнансового активу, пiдприемство перераховус ваJIову балансову BapTicTb фiнансового iHcTpyMeHTa
заново та визнае прибуток або збиток вiд модифiкацiТ в прибутку або збитку. Валова балансова
BapTicTb фiнансового iHcTpyMeHTa перерахову€ться заново як теперiшня BapTicTb перегпянутих або
модифiкованих договiрних грошових потокiв, дисконтовuших за первiсною ефективною ставкою
вiдсотка.

Класu фiкацiл фiн ансовuх акmu BiB
Пiдприсмство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що надалi оцiнюються за
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВЦЛЛЬНIСТЮ
(ОДЕСАГАЗ-ПОСТАlIАНIIЯ>
IIримIтки до PI(IHoi ФIнАнсовоi звIтностI зА 2021 PIK

a амортизованою собiвартiстю,
о справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або
. справедливою вартiстю через прибуток або збиток.

Класифiкацiя здiйснюеться на ocHoBi обох таких критерiiв:
о бiзнес-моделi, прийнятоi пiдприемством для управпiння вiдповiдними фiнансовими активами;

та установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.
Фiнансовий актив оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання обох
зtrlначених нижче умов]
о фiнансовий актив утримуеться в рамках бiзнес-моделi, метою якоТ е утримання фiнансових

активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i
. договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi с суто

виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми.
Фiнансовий актив оцiнюсться за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi
одночасного дотримання обох зазначених ни)кче умов:
о фiнансовий актив утримусться в рамках бiзнес-моделi, мета якоi досягаеться як шляхом

одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i
. договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi е суто

виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку ocHoBHoi суми.

Класu фiкацiя фiнансо вuх з о б о в' язань
Bci фiнансовi зобов'язання пiдприемства класифiкуються як TaKi, що в подальшому оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, за винятком:
о фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
о фiнансових зобов'язань, що виникЕtють у разi невiдповiдностi передавання фiнансового активу

критерiям для припинення визнання або в разi застосування пiдходу подальшоТ участi;
. зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринковот.
Пiсля первiсного визнання пiдприемство надалi оцiнюе договори фiнансовоi гарантiТ та зобов'язання
iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринковоТ, за бiльшою з таких сум:
. сумою резерву пiд збитки, очiкуванi вiд такого фiнансового iHcTpyMeHTy, або
. первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розмiру доходу, визнаного

згiдно з принципilми МСФЗ 15 кДохiд вiд договорiв з клiентами>.

.Оцiнка фiнансовuх акmuвiв mа зобов'язань
За винятком торговельноТ дебiторськоi заборгованостi, пiдприемство пiд час первiсного визнання
оцiнюе фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за його справедливою вартiстю плюс або MiHyc
(у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що не оцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток) витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi
на придбання або випуск фiнансового активу або фiнансового зобов'язання.

При первiсному визнilннi пiдприемство оцiнюе торговельну лебiторську заборгованiсть за цiною
операцiТ (згiдно з визЕаченням, наведеним у МСФЗ 15 кЩохiд вiд договорiв з клiснтами>), якщо
торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування згiдно з
МСФЗ l5 кЩохiд вiд договорiв з клiентами>>.

Подальша оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов'язання здiйсню€ться вiдповiдно до його
класифiкацiТ..

,Щебiторська заборгованiсть. Очiкуванi кредитнi збитки.

,Щебiторська заборгованiсть оцiнюеться на момент первiсного визнання за справедливою вартiстю i
згодом оцiнюеться за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективноТ ставки вiдсотка,
за вирахуванням накопиченого зменшення корисностi (резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки).
На кiнець кожного звiтного перiоду Пiдприемство перевiряе свою дебiторську заборгованiсть на
предмет iснування кредитних збиткiв,
Пiдприсмство використовуе спрощений пiдхiд до розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв за
дебiторською заборгованiстю, який поляга€ у розрахунку за весь строк дiТ вiдповiдноi заборгованостi.
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Для розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв за торговою дебiторською заборгованiстю
Пiдприсмство аналiзуе iсторичну iнформацiю щодо мiграцiТ дебiторськоi заборгованостi мiж
групами, визначеними за строком ti непогашення (не прострочена з строком виникнення l - З0 днiв;
прострочена з строком виникнення 3l - 90 днiв; прострочена з строком виникнення 91 - 180 днiв;
прострочена з строком виникнення 180 - 365 днiв) по вiдношенню до обсягiв реалiзацii вiдповiдного

року та оцiнюс потенцiйнi кредитнi збитки. Знецiнення дебiторськоТ заборгованостi побутових
споживачiв газу з строком виникнення понад 90 днiв, а також дебiторськоi заборгованостi
непобутових споживачiв газу та iншоТ заборгованостi простроченоТ понад 365 днiв здiйснюсться в

розмiрi l00%.
Також нараховусться l00% резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки на всю дебiторську заборгованiсть
контрагента у разi його дефолry. ,Щефолт коЕтрагента приймасться, якщо виконуеться хоча б один з
таких критерitЪ:

- розпочато процедуру банкрутства або лiквiдацiТ контрагента;
- наявнi об'ективнi свiдчення того, що контрагент не буде здатен повернути yci належнi суми

згiдно з умовами договору;
- iншi форс-мажорнi обставини,

Пiдприемство не розраховуе резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки для дебiторськоТ заборгованостi
перед бюджетом, а також по виданим авансам (KpiM форс-мажорних обставин).

Грошовi кошти

Грошовi кошти з грошових коштiв на банкiвських рахунках та депозитiв з TepMiHoM погашення до
12 мiсяцiв. .Щепозити з TepMiHoM погашення бiльше l2 мiсяцiв облiковуються у складi iнших
необоротних активiв.

Резерви

Резерви визнаються, коли у пiдприемства с поточнi зобов'язання, якi виникли в результатi минулих
подiй, icHye ймовiрнiсть, що пiдприемство повинно буде погасити дане зобов'язання, а розмiр таких
зобов'язань може бути достовiрно оцiнений.

Сума, визнана в якостi резерву. с найкращою оцiнкою компенсацiТ, необхiдноТ для вреryлювання
поточного зобов'язання на кiнець звiтного перiоду, беручи до уваги Bci ризики i невизначеностi,
супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коJIи резерв оцiнюсться з використанням потокiв
грошових коштiв, за допомогою яких передбачасться погасити поточний зобов'язання. його
балансова BapTicTb являс собою поточну BapTicTb даних потокiв грошових коштiв (коли вплив
BapTocTi грошей у часi буле неiстотним).

У тих випадках, коли деякi або Bci економiчнi вигоди, якi потрiбнi для реалiзацiТ резерву,
передбачасться отримати вiд третьоТ сторони, така дебiторська заборгованiсть визнаеться як актив,
якщо точно вiдомо, що компенсацiя буде отримана i суму такоТ дебiторськоТ заборгованостi можна
визначити достовiрно.

Згiдно з украiЪським законодавством працiвники мають право на одержання щорiчноТ оплачуваноТ
вiдпустки. Невикористанi днi оплачуваних вiдпусток або переносяться на наступнi перiоди, або
вiдшкодовуються коштами на розсуд керiвництва пiдприемства. У разi розiрвання трудового угоди
невикористанi працiвником днi вiдпустки компенсуються в повному обсязi коштами.

0ренда

На дату початку оренди пiдприсмство в якостi орендаря оцiнюс актив з права користування за
собiвартiстю. Собiвартiсть такого активу складаеться з:

а) суми первiсноТ оцiнки орендного зобов'язання. оцiненого за теперiшньою вартiстю орендних
платежiв. не сплачених на дату початку оренди, дисконтованих iз застосуванням припустимоТ ставки
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ТОВЛРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ
<одЕсАгАз-постАчдння>
примIтки до ршноi ФIнАнсовоr звIтностI зА 2021 PIK

вiдсотка в орендi, якщо таку ставку можна легко визначити, або (якщо таку ставку не можна легко
визначити) ставки додаткових запозичень пiдприемства;

б) буль-яких орендних платежiв, здiйснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням
отриманих пiдприемством вiд 0рендодавець платежiв, що пов'язанi з орендою, та за вирахуванням
вiдшкодованих чи взятих на себе орендодавцем витрат пiдприемства;

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

г) оцiнки витрат, якi будуть понесенi пijприсмством у процесi демонтitJку та перемiщення базового
активу, вiдновлення мiсця, на якому BiH розташований, або вiдновлення базового активу д0 стану, що
вимага€ться 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 амортизацiТ об'ектiв прав оренди здiйснюеться 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 передбачае, що
Пiдприемство скористаеться можливiстю його придбати, 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 користування амортизуеться з дати початку оренди до бiльш ранньоТ 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 короткостроковоТ
оренди або оренди, в якiй базовий актив мае BapTicTb менше нiж 30 мiнiмальних заробiтних плат,
встановлених на l сiчня звiтного року, Компанiя-орендар визнас оренднi платежi щодо такоТ оренди
як витрати лiнiйним методом протягом TepMiHy оренди.

Орендне зобов'язання оцiнюеться пiдприсмством на дату початку оренди за теперiшньою вартiстю
орендних платежiв, не сплачених на таку даry. Оренднi платежi дисконтуються, iз застосуванням
ставки вiдсотка в орендi, що з:lзначена в договорi. Якщо така ставка догOвором не визначена, то
Пiдприемство застосовуе ставку, яку воно сплатило би за подiбних економiчних умов за позикою,
взятою на подiбний строк та з подiбним забезпеченням, в cyMi, вiдповiднiй BapTocTi активу з права
користуваншI.

Пiсля дати початку оренди пiдприсмство на кiнець кожного мiсяця оцiнюс орендне зобов'язання,
кориryючи запишок нарахованого ранiше зобов'язання шляхом :

а) збiльшення на суму проценry, нарахованого за орендним зобов'язанням за вiдповiдний мiсяць;

б) зменшенЕя на суму здiйснених протягом мiсяця орендних платежiв; та

в) переоцiнки у зв'язку з будь-якими переоцiнками або модифiкацiями оренди, вкЕIзаними в п.п. 39-
46 МСФЗ 16 <Оренда>, або з метою вiдобразити перегпяЕутi фiксованi оренднi платежi.

Розкрпття iпформачi[ про оренду

Активи з права користування вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у складi iнших
необоротних активiв iз розкриттям детальноi iнформачii у примiтках до фiнансовоТ звiтностi.

Зобов'язання за договорами оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у складi iнших
довгострокових i поточних зобов'язань iз розкриттям детальноI iнформацii у примiтках до фiнансовоТ
звiтностi.

Процентнi витрати за зобов'язанням з оренди вiдображаються у скпадi фiнансових витрат.
Амортизацiйнi вiдрахування за активами з права користування включаються до операцiйних витрат
вiдповiдно до використання орендованого активу в господарському процесi пiдприемства.

За операцiями, в яких пiдприемство виступас в якостi орендаря, у фiнансовiй звiтностi розкриваються
показники звiтного перiоду, визначенi у п. 53 МСФЗ 16 кОренда>.
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За операцiями, в яких пiдприемство виступа€ в якостi орендодавця, у фiнансовiй звiтнОсТi

розкриваються показники звiтного перiоду, визначенi у п. 90 МСФЗ 16 кОренда>.

Позики

Позики, на якi нараховуються вiдсотки, спочатку оцiнюються за справедлиВою вартiсТЮ, За

вирахуванням прямих витрат на здiйснення операцii, а згодом оцiнюються за аМортиЗоВаноЮ

вартiстю з використанням методу ефективноТ вiдсотковоТ ставки,

Будь-яка рiзниця мiж надходженнями (за
погашення або вiдшкодування визнаеться
витрати.

Кредиторська заборгованiсть оцiнюеться
оцiнюеться за амортизованою вартiстю з

Витратп на позикп

вирахуванням витрат на здiйснення операцiТ) i сумою
протягом строку дiТ позик i вiдбиваеться як фiнансовi

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

Витрати на позики вкпючають

при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю i згодом
використанням методу ефективноТ процентноТ ставки.

витрати та iншi витрати на обслуговування заборгованостi.

Сума витрат на позики, безпосередньо пов'язаних з придбанням, будiвництвом або виробНИЦТВОМ

квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до ik передбачуваного використання або

продажу обов'язково потрiбно iстотний перiод часу, вкJIючаеться до BapTocTi цих активiв до тих пiр,
поки цi активи не будуть готовi до свого передбачуваного використання або проДаЖУ.

,Щохiд, отриманий в результатi тимчасового iнвесryвання отриманих позикових коштiв до моменry iх
витрачання на придбання квалiфiкованих активiв, вiднiмасться з витрат на запучення ПОЗикових

коштiв, що пiдлягають капiталiзацiТ.

Bci iншi витрати на позики визнztються в складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були
понесенi.

Вшплатп працiвпикам

Зобов'язання пiдприемства по внесках вiдповiдно до пенсiйними ппанами з встановпеними внесками,
в тому числi BHecKiB до ,Щержавного пенсiйного фоrду УкраiЪи, визн€lються в скпадi витРаТ На

виплати працiвникам в тому перiодi, в якому вони пiдлягають сплатi.

Заробiтну плату, внески до фондiв соцiального стрiлхування, оплачуванi щорiчнi вiдпусТки Та

лiкарнянi, премiТ i не грошовi винагороди нараховуються у вiдповiдних перiодах. Пiдприемство
перераховус еСВ iз заробiтноТ ппати cBoik спiвробiтникiв, вiдповiдно до законодавства УкраТни. Щi
виплати вiдносяться на витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Пiспя виходу працiвника
на пенсiю фiнансовi зобов'язання пiдприемства щодо соцiальних виплат припиняються, i Bci пода-ltьшi

виплати працiвникам, якi вийшли на пенсiю, вiдносяfься до компетенцii дерхitвних i приватних
накопичувurльних пенсiйних фондiв.

Оподаткування

Витрати з пOдатку на прибуток представляють собою суму поточного та вiдстроченого податкiв.

Поmочнuй поdаmок - Поточнi зобов'язання з податку на прибуток визначаються на ocHoBi

оподатковуваного прибутку за piK. Оподатковуваяий прибуток вiдрiзняеться вiд прибутку або збиТКУ,

вiдображених у складi прибутку або збитку, так як в неТ не вкJIючаються cTaTTi доходiв або виТРаТ,

якi пiдлягають оподаткуванню або вiднесенню на валовi витрати в цiлях оподаткування в iншi роки, а

також вона не вкJIючае cTaTTi, якi нiколи не оподатковуються або не вiдносяться до вzlлових витрат з

метою оподаткування. Зобов'язання пiдприемства з поточного податку на прибуток розраховуеться з

використанням податкових ставок, що дiють або фактично дiючих на кiнець звiтного перiоду.
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<одЕсАглз-постАчлння>
примIтки до PFIHoi ФIнАнсовоi звIтностI зА 2021 PIK

Вidсmроченuй поdаmок - вiдстрочений податок визнаеться у вiдношеннi рiзниць мiж балансовою
вартiстю активiв i зобов'язань в цiй фiнансовiй звiтностi та вiдповiдною податковою базою, яка
Використовуеться для розрахунку оподатковуваного прибутку, i враховуеться з використанням
МеТоду балансових зобов'язань. Вiдстроченi податковi зобов'язання, як правило, визнаються для Bcix
ТИМчасоВих рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичаЙ визнatються для Bcix тимчасових
рiзниць, що вiдносяться на валовi витрати, в тiй Mipi, в якiй icHyc ймовiрнiсть отримання достатнього
ОПОДаТКОВуВаного прибутку, за рахунок якого можна буле реалiзувати данi тимчасовi рiзницi, що
вiдносяться на валовi витрати. TaKi подажовi акпави i зобов'язання не визнаються, якщо тимчасовi
Рiзницi виникають в результатi ryдвirry або внаслiдок первiсного визнання (KpiM випадкiв об'еднання
пiдприсмств) iнших активiв i зобов'язань в рамках операцiТ, яка не впливас Hi на оподатковуваний, Hi
на облiковий прибуток,

Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв переглядаеться на кожну звiтну дату та
ЗМеНШУ€Ться в тiЙ Mipi, в якiЙ бiльше не icHye Ймовiрностi того, що буде отримана достатня
ОПодатковуваниЙ прибуток, що дозволяе вiдшкодувати частину або всю суму даного активу,

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання оцiнюються виходячи з податкових ставок, якi, iMoBipHo,
будуть застосовуватися в перiодi реалiзацii вiдповiдних активiв або погашення вiдповiдних
зобов'язань на ocHoBi податкових ставок (та податкових законiв), що дiють або фактично дiючих на
звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображас податковi наслiдки, якi
МОГлИ б виникнути в зalлежностi вiд способу, яким пiдприсмство припускаq на звiтну даry,
вiдшкодувати актив або погасити балансову BapTicTb cBoix активiв i зобов'язань.

Поточний i вiдстрочений податки визнаються в прибутку чи збитку, KpiM тих випадкiв коли вони
ВiДносяться до статей, якi визнаються в складi iнших сукупних доходiв або безпосередньо у складi
капiтаrry. В цьому випадку поточний i вiдстрочений податки такох визнЕlються у складi iнших
СУКУПНИХ доходiв або безпосередньо у складi капiта.rцl, вiдповiдно. У разi копи поточний або
вiдстрочений податки виникають при первiсному облiку об'еднання пiдприемств, податкове вплив
включаеться в облiк об'еднання пiдприемств.

Визнання доходiв

.Щоходи вiд реалiзацiТ оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiТ отриманоi або пiдлягае
ОТРИМаНню. Сума доходiв зменшуеться на суму передбачуваних повернень вiд клiентiв, та iнших
аналогiчних резервiв.

,ЩОХодИ вiд реалiзацiТ ToBapiB визнаються за умови виконання Bcix наведених нижче умов:- Пiдприсмство передало покупцевi cyTTeBi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товаром;
- Пiдприемство не зберiгас за собою Hi управлiнських функцiй в тiй Mipi, яка зазвичай

асоцiюсться з володiнням товарами, Hi фактичного контроJIю над проданими товарами;
- сума виручки може бути достовiрно визначена;
- icHye висока ймовiрнiсть отримання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiею;
- понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з угодою, можуть бути достовiрно визначенi.

ПРи цьому доходи вiд реалiзацiТ ToBapiB визнаються в мЬмент ix доставки i передачi права володiння
покупцевi.

YMoBHi зобов'язання та активи

YMoBHi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них розкрива€ться в
примiтках до фiнансовоi звiтностi, за винятком випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку pecypciB, що
ВТiЛЮЮть в собi економiчнi вигоди, е незначною. YMoBHi активи визнаються лише в тому випадку,
коли дозволенi Bci умови, що визначають дану yMoBHicTb,
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВЦАJЬНIСТЮ
<одЕсАглз_постАчАнЕя>
примIтки до PFIIIOI ФIнлнсовоi звIтностI зл 2021 PIK

3. Застосування стандартiв та тлумачень, якi були змiненi

1. Перше застосування МСФЗ та iнтерпретацiй

Нижче наведено HoBi стандарти та iнтерпретацii, якi стали обов'язковими для застосування з
01.01.2021. МСФЗ та поправки до дiючих МСФЗ, якi бупи випущенi i набрапи чинностi з 01.01.2021

року, не вплинули на фiнансову звiтнiсть ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННrI).

Реформа процентноi ставки - Етап 2
27 серпня 2020 року Рада з МСФЗ опублiкувала поправки кРеформа процентних ставок) - Етап 2,
Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 i МСФЗ 16. Поправки на цьому стосуються
наступного:
змiни передбачених договором грошових потокiв - компанiТ не доведеться припиняти визнання або
коригувати балансову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB з урахуванням змiн, необхiдних реформою, а
замiсть цього потрiбно оновити ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну базовоТ
процентноТ ставки;

облiк хеджування - компанiТ не доведеться припиняти облiк хеджуваIrня тiльки тому, що вона
вносить змiни, необхiднi реформою, якщо хеджування вiдповiдае iншим критерiям облiку
хеджування; i

розкриття iнформачiТ - компанiя повинна буле розкрити iнформацiю про HoBi ризики, що виник€lють в
результатi реформи, i про те, як вона керу€ переходом на альтернативнi базовi ставки,

Поправкш до МСФЗ 1б <<Орешда>>

У березнi 202l р Радою з МСФЗ були BHeceHi правки до МСФЗ 16 <Оренда)) щодо продовження
порядку застосування визнання поступок в орендних платежах, якi е наслiдком впливу на дiяльнiсть
пiдприемств пандемii covid-19 на один piK. Згiдно внесених доповнень орендар може не проводити
оцiнку того, чи с посryпка з оренди, що вiдповiдае визначеним умовам модифiкацiею оренди, а
визнавати TaKi змiни як змiннi оренднi платежi у складi прибуткiв та збиткiв до 30 червня2022року.
Попередня редакцiя стандарту передбачала таке застосування до З0 червня 2021 року.

Орендар застосовус документ "Поступки з 0ренди, пов'язанi з пандемiсю "covid-l9" пiсля З0 червня
2021 року (лив. гryнкт ВlА) ретроспективно, визнttючи кумулятивний ефект первiсного застосування
цiеI змiни як кориryвання початкового залишку нерозподiленого прибутку (чи, вiдповiдно до
сиryацii, iншого комлонеЕту власного капiталу) на початку рiчного звiтного перiоду, в якому орендар
уперше застосову€ зе}начену змiну.

2. HoBi МсФЗ

Станом на звiтну дату опублiковано насryпнi МСФЗ, змiни до них та iнтерпретацiТ, ефективна дата
яких не настала:

Поправки до МСФЗ 3 <<Об'сднапня бiзнесlо> - <<Посилання на Концепryальпi основи>

У TpaBHi 2020 року Рада з МСФЗ вигryстила поправки до МСФЗ З, мета яких - замiнити посилання на
<Концепцiю пiдготовки та подання фiнансовоТ звiтностi>, виttущену в 1989 роцi, на посилання на
кКонцептуальнi основи подання фiнансових звiтiв>, випущенi в березнi 2018 року, без внесення
значних змiн у вимоги стандарту.

.Щанi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiеi
дати, i застосовуються перспективо.

Поправки до МСБО 1б - <<Осповнi засоби>) - надходження до початку використапня за
призначенням

У TpaBHi 2020 року Рада з МСФЗ опублiкувала лоправки до МСБО 16, який забороняе пiдприемствам
вiднiмати вiд первiсноТ BapTocTi об'екта основних засобiв будь-якi надходження вiд продаlку виробiв,
вироблених в процесi доставки цього об'екта до мiсця розташування та приведення його у стан, який
потрiбен для його експлуатацiТ в спосiб, визначений керiвництвом. Замiсть цього органiзацiя визнае
надходження вiд продажу таких виробiв, а також BapTicTb виробництва цих виробiв, в прибутку чи
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збитку. ,Щанi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або
пiсля цiсТ дати, i повиннi застосовуватися ретроспективно. Очiкуеться, що данi поправки не будуть
мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Пiдприемства.

Поправкш до МСБО 37 <<Забезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активп>) - <<Обтяж.llивi

договори - вптратп на виконання договору)

В TpaBHi 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 37, в яких роз'яснюеться, якi витрати
органiзацiя повинна враховувати при оцiнцi того, чи е договiр обтяжливим або збитковим. Поправки
передбачають застосування пiдходу, заснованого на (витратах, безпосередньо пов'язаних з

договором). Витрати, безпосередньо пов'язанi з договором на надання ToBapiB або послуг, вкпючають
як додатковi витрати на виконання цього договору, так i розподiленi витрати, безпосередньо пов'язанi
з виконанням дOговору. Загальнi i адмiнiстративнi витрати не пов'язанi безпосередньо з договором i,
отже, викJIючzlються, oKpiM випадкiв, коли вони явно пiдлягають вiдшкодуванню контрагентом за
договором. ,Щанi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року
або пiсля цiеТ дати. Очiкусться, що данi поправки не будуть мати iстотного впливу на фiнансову
звiтнiсть Пiдприсмства.

Поправки до МСФЗ 1 <<Перше застосування Мiлtнародппх стандартiв фiнансовоi звiтностЬ> -
дочiрня оргавiзацiя, вперше застосову€ Мiжнароднi стандартп фiнансовоi звiтностi

Вiдповiдно до даноТ поправки дочiрня органiзацiя, яка вирiшуе застосувати пункт D16 (а) МСФЗ l,
мас право оцiнювати накопиченi KypcoBi рiзницi з використанням сум, вiдображених у фiнансовiй
звiтностi материнського пiдприсмства, виходячи з дати переходу материнського пiдприемства на
МСФЗ. ,Щана поправка також може бути застосована асQцiйованими органiзацiями та спiльними
пiдприсмствами, якi вирiшують застосовувати пункт D16(a) МСФЗ 1. !ана поправка набирае
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiеi дати.
,Щопускасться застосування до цiеi дати. ,Щана поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
КомпанiТ.

Поправка до МСФЗ 9 <<Фiнапсовi iнструменти>> - комiсiйна винагорода пiд чае проведення
(сесту 10Оlо> в разi пршпинення визнання фiнансових зобовlязань

В поправцi поясню€ться, якi суми комiсiйноi 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 виппаченi або отриманi мiж певним кредитором i позичальником та комiсiйну винагороду,
виппачену або отриману кредитором або позиЕIаJIьником вiд iMeHi iншоТ сторони. Органiзацiя
повинна застосовувати дану поправку щодо фiнансових зобов'язань, якi були модифiкованi або
замiненi на дату почажу (або пiсля неi) рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше
застосовуе дану поправку. ,Щана поправка набирас чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiеТ дати. !опускаеться застосування до цiеТ дати.
Очiкуеться, що дана поправка не буде мати сутт€вого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанii.

Поправкп до МСБО 1 <<Поданпя фiнансовоТ звiтностЬ>

У сiчнi 2020 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 1 для уточнення питань, пов'язаних з
класифiкацiею зобов'язань на поточнi та непоточнi. Поправки набувають чинностi для перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 202З року або пiзнiшrе. Поправки застосовуються ретроспективно,
дозвопясться дострокове застосування. Поправки можуть мати вппив на класифiкацiю зобов'язань у
звiтi про фiнансовий стан КомпанiТ.

4. IcToTHi судження, оцiнки i припущення

Застосування облiковоТ полiтики пiдприсмства, викладеноТ в Примiтцi 2, вимагае 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
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доrryщення заснованi на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються суттевими. Фактичнi
результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.

Оцiнки i вiдповiднi пригrущення перегпядаються на постiйнiй ocHoBi. Результати переглядiв
облiкових оцiнок визнаються в тому перiодi, в якому здiйснюсться такий перегляд оцiнки, якщо
даний перегляд впливае тiльки на цей перiод, або в перiодi проведення перегляду i в майбутнiх
перiодах, якщо цей перегляд вплива€ як на поточний, так i майбутнiй перiоди.

Нижче наведенi ocHoBHi припущення, що стосуються основних джерел невизначеностi оцiнок на
звiтну даry, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттевих корегувань
до балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань в майбутньому.

IcmomHi прuпулцення i ocHoBHi dхсерела невuзначеносmi в оцiнкж

Сmрокu Kopucшozo вакорасmання основнuх засобiв - Оцiнка TepMiHy корисного використання
об'екта основних засобiв з€шIежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi
роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строку корисного використання активу керiвництво
бере до уваги умови передбачуваного використання активу, його технологiчний знос, фiзичний знос i
умови роботи, в яких буде експлуатуватися даний актив. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок
може в результатi призвести до кореryвання майбутнiх норм амортизацii.

Резерв пid очiкуванi креdаmнi збutпкu - Керiвництво формуе резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки з
метою врахування передбачуваних збиткiв в результатi нездатностi клiснтiв здiйснити належнi
платехi. При очiнчi достатностi резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки керiвництво бере до уваги
аналiз за термiнами погашення торговоТ та iншоi дебiторськоТ заборгованостi в порiвняннi з
платiжною iсторiею та договiрними умовами, а також досryпну ринкову iнформацiю щодо здатностi
контрагентiв здiйсним оплату.

Вuзнання вidсmроченоzо поdаtпково?о акmuау - Вiдстроченi податковi активи вiдображаються у тiй
Mipi, в якiй вiрогiдна реалiзацiя вiдповiдноТ податковоТ вигоди. Вiдстрочений.податковий актив
визнасться щодо Bcix тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, якщо е ймовiрним, що буде
отримано оподаткований прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягае
вирахуванню.

5. Перегляд вхiдних залишкiв зд результатами перерахунку порiвняльноi iнформачii

В 202l роцi Пiдприемством була переглянута облiкова полiтика щодо формування резерву
очiкуваних кредитних збиткiв на дебiторську заборгованiсть (Наказ Ns 84/1 вiд З0.09.2021). Внаслiдок
змiн, внесених до облiковоТ полiтики було здiйснено перерахунок резерву очiкуваних кредитних
збиткiв. Змiни в облiкову полiтику застосовано ретроспективно. Вплив результатiв перерахунку на
вiдповiднi покt}зники фiнансовоТ звiтностi Пiдприемства вiдображено в новiй фiнансовiй звiтностi
станом наЗ1.12.2020.

6. Чистий дохИ вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

Згiдно вимог Кодексу Газорозподiльних систем
вiдповiдно до даних Оператора ГРМ, розмiщених

обсяги спожитого природного гutзу визначаються
на iнформацiйнiй платформi оператора ГТС.

mltсячах ь

202l 2020

Дохiд вiд реалiзаrriТ природного газу 5 8l5 790 2 218 553

у т.ч.

Побутовим споживачам газу 2 576 |42 l 98l 675

Непобутовим споживачам газу та iншим покупцям з 2з9 648 2зб 878
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7. Собiвартiсть реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

202l 2020

Собiвартiсть природного гrву (5 з75 з95) (2 017 024)

8. Адмiнiстративнi витрати
muся

9. Витрати на збl"г

2o2l 2020

Амортизаuiя основних засобiв (2з4) (252)

Витрати на оплаry прачi та соцiальнi внески (3 968) (3 589)

Послуги банкiв, суловий збiр (з 441) (77з)

Комiсiя банкiв за прийом платежiв вiд населення (7 712) (4 788)

Обсrryговування автомобiлiв (з2) (72)

Орекда ( l 998) (l 689)

Вiдсотки по овердрафry (5 620)

Iншi (28з) (286)

Всього (23 288) (11 449)

202l 2020

Амортизацiя основних засобiв (3 55l ) (3 025)

Амортизацiя HeMaTepi альних актив iB (l 02) (l l2)

Вltтрати на оплаry прачi та соцiальнi внески (з8 460) (з0 44l )

Витратнi матерiали (канltтовари, господарськi товари, iншi) (8б7) (5 l4)

Юридичнi, правовi, аудиторськi посIryги (lз 919) (6 873)

Послуги зберiгання/закачування/вiдбору природного гЕlзу (з41) (l l4)

Оренда, охорона, експлуатацiйнi витрати (7 014) (8 270)

Щiновi пропозичiТ (98) (l5)

Витрати на зв'язок, iHTepHeT, телекомунiкачii (3 0lз) (з l l0)

Реклама, смс-розсилка, лрук i доставка квитанцiй (6 240) (15 504)

Страхування ризикiв (l 7) (1 602)

Обслуговування програмного забезпеченrrя (5з8) (94)

Iншi (2 065) (384)

Всього (76 285) (69 947)

].5

muсячсlх
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕ)IШНОЮ ВIДПОВЦЛ]ЬНIСТЮ
(ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ>
примIтки до PItrHoi ФIнАнсовоi звIтностI зА 2021 PIK

10. Iншi операцiйнi доходи

202l 2020

Списання безнадiйноi заборгованостi |2 256

Стягнення витрат по оплатi судового збору 2 0з5

Пенi l 068

Вiдсотки зарахованi 6 139 l8l
KypcoBi рiзниrri 8 06l

Iншi llб

Всього 16 235 lз 62l

11. Iншi операцiйнi витрати

12. Iншi доходи та витрати

13. Фiнансовi доходи

202l 20z0

Медичне страхування (486)

Витрати на оплаry праui (лiкарнянi) (l 95) (226)

Витрати на нарахування резерву ОКЗ (зl 4,1,1) (520 з05)

KypcoBi рiзничi (2 l59) (l 57)

Штрафи (l l4 950)

Iншi (542) (1 45)

Всього (l49 323, (521 зr9)

mчсячсLх

202| 2u0
Доходи вiд дооцiнки основних засобiв

Iншi доходи 6

Всього доходiв 6

Витрати вiд уцiнки основних засобiв

Залишкова BapTicTb необоротних активiв у разi вибуття 7

Всього витрат 7

muсячах
202l 2о20

Вiдсотки отриманi 6 990 287

16
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muсячах
202l 2020

Вiдсотки по кредитам i позикам (21 54з) (5 758)

Фiнансовi витрати за операцiями дисконтування (l8l 927) (33 003)

Фiнансовi витрати по орендним зобов'язанням (1 245) (l 044)

Всього фiнансових витрат (204 7l5) (39 805)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАJЬНIСТЮ
<одЕслглз-постлчАння>
примIтки до PItIHoi ФIнлнсовоi звIтностI зл 2021 PIK

14. Фiнансовi витрати

15. Витрати на оплату працi

16. IIодаток на прибуток

Ставка податку на прибуток у 2021 роцi встановлена на piBHi 18 %. Порiвняно з минулим роком
ставка податку не змiнилась.

Компоненти витрат (лоходiв) з податку на прибуток у Звiтi про фiнансовi результати представленi
наступним чином:

Компоненти витрат (доходiв) з податку на прибуток у Звiтi про сукупний дохiд представленi
наступним чином:

Рух Вiдстрочених податкових активiв та Вiдстрочених податкових зобов'язань за 2020,2021 роки
представлений насryпним чином:

lllllсячах
2021 2020

Витрати на оплату працi з5 90з 28 60l

Вiдрахування на соцiальнi внески 7 008 5 654

Сереdньооблiкова чuсельнiсmь працiвнuкiв, ос iб 198 23б

202l 2020

Поточний податок на прибуток (7 б96) (з 605)

Вiдстрочений податок на прибуток 5 883 80 470

Всього вптрати (лохоли) з податку на прибуток (r 813) 76 865

в muсячсlх
2021 2020

Поточний податок на прибуток

Вiдстрочений податок на прибуток 4

Всього витрати (доходи) з податку на прибlток 4

muсячах
202| 2020

Вiдстроченi податковi активи станом на 01 сiчня 574 964 494 545

Нараховано вiдстроченi податковi активи:

- прч форлlуваннi резерву очiкуванl,tх креdumнuх збumкiв 5 ббб 804l9

Вiдстроченi податковi активи станом на 3l грудня 580 б30 574 964

t7
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l_



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ>
примlтки до PIЧHoi ФIнАнсовоi звIтностI зл 202l рIк

В фiнансовiй звiтностi за piк, що закiнчився 3\.|2.2021 визнанi Вiдстроченi податковi активи в cyMi:

17. Розкриття компонентiв iншого сукупного доходу згiдно з МСБО 1 <<Подання

фiнансовоi звiтностi))

Вiдстроченi податковi зобовОязанпя станом на 0l сiчня

Нараховано вiдстроченi податковi зобов'язання:

Вцстроченi податковi зобов'язання cтatloм на 3l грулня

з1.12.202l

Вiдстроченi податковi активи

сmаmmi, якi у поdа,lьulому не буdуmь перек,,tасltфiкованi у

loouiHKa (учiнка) необоротних активiв

Чистий iнший сукупний дохИl що не пiдлягас
кацi[ до складу прибlтку або збггку

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом
Iнший сукупний дохiд пiеля оподаткування (рядок 2460)

18. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи вiдображенi в звiтностi за iсторичною вартiстю, визначеною на даry
на МСФЗ та за собiвартiстю TaKi, що отримано пiсля такого

,Щля розрахунку амортизацiТ застосовуються TaKi строки корисного використання:

Змiни у балансовiй BapTocTi нематерiальних активiв протягом 2021 року:

переходу
переходу.

Номер
групи

Назва груп нематерiальних актив Строк корисного
використання

Норма амортизашiТ

l Програмне забезпечення (облiковi
програми), лiцензii

5 20%

2 Логотип 10 l 0о/о

Залишок наЗl .|2,2021Залишок на 01.01.2021 Нараховано
амортизашii

за piK
накопичена
амортизацiя

Змiни у балансовiй BapTocTi нематерiальних активiв протягом 2020 року:
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активи



За.rишок наЗl .12.2020Нараховано
амортизацiТ

за piK

Залишок на 01.01.2020Гругrи
нематерiальних

активiв

товлриство з оБмЕжЕною вrдповIдлльнIстю
<ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАН НЯ))
примIтки до PIIIHOI ФIнАнсовоi звIтностI зл 2021 PIK

що складу нематерiЕlльних активiв включено BapTicTb програмного забезпечення, права на

використання торгового знаку тощо.

Станом на З1 .12.2021 первiсна BapTicTb повнiстЮ амортизованих немаТерiальних активiв, якi

продовжують використовуватись в господарськiй дiяльностi. склала 197 тис. грн.

19. OcHoBHi засоби

За статтею Балансу KOcHoBHi засоби) враховано необоротнi матерiальнi об'екти, якi:

- утримуються для використання у дiяльностi Пiдприемства;
- використовуються, за очiкуванням, протягом TepMiHy бiльше одного року.

для цiлей облiку i звiтування ocнoBHi засоби розподiляються за насryпними класами:

- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- iнструменти, прилади та iHBeHTap ( меблi та iH.)

Змiни у балансовiй BapTocTi осt]овних засобiв протягом 2021 року:

в muсячах

х

флФ
Бч

ьа
l*

01.01.2021
а.
(ý

d

Переоцiнка
(дооцiнка +,

yuiHKa,)
Вибуло за piK ý(

ý;=
хсо
dFлы

6

Iншi змiни зl.|2.2аl

оо
осd

о
:-

Ол
Фч

о о9
о. Ф-об

о
сdj
о(,
дFао.Фб

о оо
о-дФФ

9

Машини та
обладнання

6 422 2з86 9з0 2з 16 2 925 1 зz9 5 295

Траrспорпr
i засоби

934 l86 187 9з4 5Jэ

IHcTpyMeHT
и, прилади,
iHBeHTap,
(меблi)

l78 52 84 36 262 88

мнмА 4507 4507 550 l0з iOз 550 4 954 4 954

Разом 12 041 7 l31 1 564 l26 119 3 698 lз 479 l0 7l0

Змiни у балансовiй BapTocTi основЕих засобiв протягом 2020 року:
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товАриство з оБмЕжЕною вrдповIдлльнIстю
<одЕсАгАз-постАчАння>
примIтки до рцноi ФIнАнсовоi звIтностI зА 2021 PIK

Валова балансова BapTicTb
Пiдприсмством станом кiнець

в muсячсlх ?puqeHb

Первiсна BapTicTb

повнiстю амортизованих основних засобiв, якi використовуються
звiтного перiоду, наведено нижче:

з1.12.202l з1.12.2020

з 2з4

,Щля облiку основних засобiв Пiдприсмство використовуе модель переоцiнки.
З метою вiдображення в звiтностi справедливоi BapTocTi основних засобiв Пiдприемством проведено
переоцiнку станом на Зl .|2.2019 на пiдставi результатiв оцiнки, проведеноТ незаJIежними
оцiнювачами. Визнаний ефект вiд переоцiнки об'сктiв основних засобiв було вiдобрФкено у Звiтi про
сукупний дохiд у складi iнших доходiв i витрат вiдповiдного перiоду, а також у складi iншого
додаткового капiталу.
Керiвництво Пiдприсмства в 2021 та 2020 роках не виявило ознак зменшення корисностi основних
засобiв.
Станом Ha31.12.202l ро*у ocHoBHi засоби, наданi у заставу пiд забезпечення зобов'язань, вiдсутнi.

20. fiовгострокова дебiторська заборгованiсть

В фiнансовiй звiтностi за piK, що закiнчився 3l .12.2021 ,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть
представлена наступним чином :

В статгi кЩовгострокова дебiторська заборгованiсть> враховуються:
- кошти, наданi у виглядi безвiдсотковоТ фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi на строк

бiльше року, Суму заборгованостi вiдображено за теперiшньою вартiстю, розрахованою iз
застосуванням стalвки вiдсотку |0,7 ЗОh;

30

muсячах

х

ф

Il.o

>.

L

01.01.2020

Ф

Е

6л

Персоцiнка
(дооцiнка +,

ушiнка -)
Вибуло за piK

о.ф_

х(ý
xS

Fо*о
б

Iншi змiни 31.r2.2020

Фб
лFоо
дFо. а"об

9

Ф

о,aдо
-dЕФ

ьо
кlл
оо
оd

о
dд
оо
фFддоб

9

Ф

оо
о.Q
о!ý

о

маrпини та
обладнання

5 506 9lб 2386 6 122 2 з86

Транспортн
i засоби

919 l5 186 9з4 l86

IHcTpyMeHT
и, прилади,
iHBeHTap,
(меблi)

ll8 60 52 I78 52

мнмА з 921 з 92l 669 8з 8з 669 4507 4507

Разом 10 464 3 92l I б60 83 83 3 293 12 04l 1 131

в muсячах
з1.12.2021, з1.12.2о2о

Позики виданi 69 570 62 580

Iнша довгострокова заборгованiсть 584 228

Разом 653 798 б2 580
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muсячах
зl.|2.202l зl.|2.2о2о

Балансова BapTicTb активу з права

користування
5 з46 7 058

товАриство з оБмЕ)ItЕною вrдповIдлльнIстю
(ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ>
примIтки до рItIноi ФIнлнсовоI звIтностI зА 202l PIK

- заборгованiсть за договорами уступки права вимоги строком погашення бiльше року. Суму
заборгованостi вiдображено за теперiшньою вартiстю, розрахованою iз застосуванням ставок
кредитування на дату виникнення заборгованостi,

21. Iншi необоротнi аlсгиви

В фiнансовiй звiтностi за piK, що закiнчився З1.12,2021 Iншi необоротнi активи представленi
наступним чином:

22. Запаси

В фiнансовiй звiтностi за piK, що закiнчився З 1.I2.2021 Запаси представпенi наступним чином:

На звiтну дату залишки запасiв вiдображаються за первiсною вартiстю. Резерв пiд знецiнення запасiв
станом на 31.1 2.202l року не створювався.

23. Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

В фiнансовiй звiтностi за piK, що закiнчився 31.12.2021 ,Щебiторська заборгованiсть з покупцями
представлена наступним чином:

,Щалi наведено аналiз торговоТ дебiторськоi заборгованостi по TepMiHax непогашення станом на 3 1

грудня:

в пrчсячсN

3|.l2.202l з1.12.2020

Виробничi запаси:
Паливо

18 l0

Товари:
газ природний

збз з62

Разом 381 372

muсячах
з1.12.2а2l з1.12.2020

,Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи,
пооJryги , в т.ч.:

4 l57 036 з з84 672

П обуm ов i с п оэruв ач i zазу (н ас е ле н ня) 3 447 607 3 з40 28l

п обуmовi споэtсuвачi z азу (zvоmоэюumкu) 377 379

непобуmовi споэtсuвачi zазч mа iHtui покvпui 709 052 44 0l2

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (з 225 720\ (з |94 243\

П о буm ов i с посtалвач i zqзу ( н ас еле н ня ) (3 224 587) в I92 169)

Непобуmовi споэrcuвачi 2азу mа iHtцi покупцi (l I 33) 0 071)

Всього 93l зlб l90 429

zt



muсячж
з1.12.202l з1.12.2020

0-']о пнiр 585 бl0 l25 857

з1_qo l 9з 805 бз 977

91-180 днiв 4 757 2з l54

l 81-3б5 днiв зl 830 з46 421

Понад 365 днiв з з4l 034 2825 26з

peeenв пiп о.riкvпянi кпепитнi збитки в 225,720\ {J 194 24з\

Rсьпго 931 31б 19о 429

товлриство з оБмЕжЕною вrдповIдлльнIстю
<ОДЕСАГДЗ-ПОСТАЧДННЯD
примIтки до рrчноr ФIнлнсовоi звIтностI зл 202l PIK

Очiкувана ставка кредитних витрат по групам прострочення скпадае:
18l-З65 днiв - lOYo; понад З65 днiв- 100%; понад 90 днiв (для побутових споживачiв) - 100%.

Iнформачiя про рух резерву пiд знецiнення торговоТ дебiторськоТ заборгованостi:

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки нараховусться на ocHoBi передбачуваних сум cyMHiBHoT

заборгованостi, якi визначаються з урахуванням минулого досвiду i реryлярно переоцiнюються на
ocнoBi фактiв i обставин, що iснують станом на кожну звiтну дату.

24. Iнша дебiторська заборгованiсть, iншi оборотнi активи

В фiнансовiй звiтностi за piк, що закiнчився З|.|2.2021 Iнша дебiторська заборгованiсть представлена
наступним чином:

25. Грошовi кошти

202l 2020

залишок станом на 01 сiчця 3 l94243 2 747 473

Резерв, створений протягом року з1 4,77 520 305

Суми, списанi протягом року, як безнадiйнi (73 5з5)

Залишок станом на 31 грудня 3 225 720 3 l94243

пruсячсlх

з1.12.202l з1-12.202о

РозDахчнки за виданими авансами 577 222 l25 075

РозDахунки з бюджетом 585 6 з76

.Щебiторська заборгованiсть за iншими
DозDахчнками

39 309 1 787

Очiкуваний податковий кредит з П,Щ за
касовим методом облiку

557 227 54з з\4

Разом l 174 343 676 552

muсячах

з1.12.2021 31.r2.2020

Грошовi кошти на поточних рахунках 7 092 l 5lб

Грошовi кошти на депозитних та
гарантiйниr< рахунках - KopoTKocTpoKoBi
(грн)

4з,7 829 26 205
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зl.t2.202| з1.12.2020

Стаryтний капiтал
l lll l ll1

Капiтал в дооцiнках 1 674 l 69з
Нерозподiлений прибуток (Накопtтченi збитки) Q 544 489)' (2 552 70|)
неоплачений капiтал (90) (90)

Всього (2 54l794\ (2 549 987)

товАриство з оБмЕжЕною вlдповIдАльнIстю
<одЕсАгАз-постАчАння>
примIтки до рIt{но[ ФIнлнсовоr звIтностI зА 202l PlK

Майновi права на отримання грошових коштiв, розмiшених на депозитних рахунках в cyMi 365 Зl9тис. грн,

передано у заставу пiд забезпечення непокритих акредитивiв згiдно з договорами про застаВу майнових праВ

(грошових коштiв за договором банкiвського строкового вкладу) на виконання вимог генеральноГо
кредитного договору N949З/2020/ООД-КБ-ГКД вiд l0.12.2020 з ПАТ АБ (УКРГАЗБАНК) та додатковиХ
логоворiв до нього про вiдкриття та обслуговування непокритого акредитива.

Грошовi кошти в cyMi '72 488 тис. грн розмiщенi на гарантiйних рахунках АТ (БАНК АЛЬЯНС) у якостi

забезпечення (грошового покриття) банкiвських гарантiй (Примiтка 35), отриманих вiдповiдно до ДоговорУ
про надання гарантiй (гарантiйна лiнiя) Nэ2741,2l вiд l5.0З.202 р.

26. Власний капiтал

Структура власного капiталу Пiдприемства:

Статутний капiтал

Капiтал в дооцiнках

Нерозподiлений прибуток

неоплачений капiтал

Затверджений, виrryщений i , ,rпе не повнiстю оплачений капiтirп
товариства,
Капiтал сформований, в зв'язку з дооцiнкою (уцiнкою) основних
засобiв
Bci iншi чистi прибутки i збитки та операцiТ з )ласниками
(наiтриклад, дивiденди), не визнанi в iншому мiсцi,
Частина зареестрованого капiталу, не сплачена засновниками.

В фiнансовiй звiтностi за piK, що закiнчився З1 .12.2021 елементи капiталу були представленi таким
чином:

Статутний капiтал Товариства заресстрований в cyMi 1 1 1 1 тис грн. Струкryра власникiв Товариства
станом на З1.12.2021 представлена наступним чином:

07.10,2021 грЕЙтлАЙТ хоЛДIНГЗ ЛМIТЕЩ (Сейшельськi острови) передало, а ТОВ (IКВЕЛ
IHBECT) (код за СДРПОУ 44605391) прийняпо частку у статутно[,{у капiталi ТОВ (ОДЕСАГАЗ-
ПОСТАЧАННrI)) у розмiрi 9Yо, яка в грошовому еквiвалентi становить 100 тис. грн. Станом на
З1,12.202l доля засновника ТОВ (IКВЕЛ IHBECTD залишаеться не сплаченою.
Розподiл чистого прибутку звiтного перiоду на Пiдприемствi не проводився.

Рух капiталу в дооцiнк ах за 2021 -2020:

Розмiр внеску о//о

Бойко Юрiй Петрович 1 011 91

ТоВ (IКВЕЛ IHBECT)) l00 9

Всього l 111 100
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товдриство з оБмЕжЕною вIдповIдлльнtстю
(ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАН НЯ>
примIтки до гrчноi ФIнАнсовоi звrтностI зА 202l рIк

27. Iншi довгостроковi зобов'язання

В фiнансовiй звiтностi за piK, що закiнчився
представленi насryпним чином:

Зl.|2,202l Iншi довгостроковi зобов'язання

3|.l2.202l з1.12.2020

Оренднi зобов'язання строком погашення понад piK з 272 4 701

Iншi довгостроковi зобов'язання вкJIючають суму орендних зобов'язань Товариства, визнаних за
теперiшньою BapTicTro орендних платежiв не сплачених на дату звiтностi.
Пiдприемством були вiдображенi насryпнi довгостроковi зобов'язання по договорilм оренди:
- Оренда примiщення (!оговiр оренди вiд 12.02,2020 р. з урахуванням положень Попереднього
договору вiд 03.10.2019 р.)

BapTicTb довгострокового зобов'язання розрахована станом на 12,02.2020 р. виходячи iз
передбаченого договором TepMiHy оренди - 5 poKiB. Щля розрахунку застосована процентна ставка -
|9,8Уо (BapTicTb кредитiв за даними статистичноТ звiтностi банкiв Украiни суб'ектам господарювання
в нацiональнiй валютi за довгостроковими кредитами станом на 12,02.2020),

З метою розрахунку BapTicTb оренди зафiксована по курсу продiDку долара США на мiжбанкiвському
валютному ринку Украiни 11.02.2020 року - 24.52 грнlдол США. Рiзницi мiж розрахунковою
вартiстю орендних платежiв i сумою орендних платежiв, що пiдлягають сплатi згiдно виставлених
paxyHKiB внаслiдок змiни валютного курсу, вiдображаються в звiтностi у складi операцiйних витрат
1дохолiв) поточного перiоду.

28. KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв

29. Поточна заборгованiсть за довгостроковими
В фiнансовiй звiтностi за piK, що закiнчився 3l ,1 2,ZOZ|
зобов'язаннями представленi наступним чином:

зобовоязаннями

Поточна заборгованiсть за довгостроковими

muсячах

202l 2020

залишок станом на 0l сiчня 1 б93 1 б93

Зменшення капiтаrry в дооцiнках в наслiдок
вибуття основн}tх засобiв

(23)

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим
сукупним дохOдом

4

Залишок станом на 3l грудня l 674 1 б93

валюта .Щоговiрна
ставкаr 7о

з1.12.202l 31.12.2020

Кредитний договiр NsK044l 0/2020
вiд l З,07.2020 по 12.07.2021

грн 22 10 000

Всього 10 000

mltсячах

31.12.2021 31.12.2020

Оренднi зобов'язання за довгостроковою орендою
строком погашення до 12 мiсяцiв

2 674 2 449
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в muсяча)с

з1.12.202t з1.12.2020

Поточна крсдиторська заборгованiсть за товари, роботи,
посJIуги

3 780 0lз з з42 з26

в т.ч,:

з аб о р z о в ан i с m ь пе р е d п о с m ач fu,l b+uчcL\,lu 2 азу 3 757 зб9 3 320 в23

iHtlta забореованiеmь пере0 посmачсulьнuксмu 22 б44 2l 50l

товАриство з оБмЕжЕною вlдповцлльнIстю
<ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ)
примIтки до рrчноi ФIнАнсово'i звlтностI зА 202l PlK

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями вкJIючають суму орендних зобов'язань
Товариства, визнаних за теперiшньою вартiстю орендних платежiв не сплачених на дату звiтностi, якi
пiдлягають погашенню протягом наступних l2 мiсяцiв.
,Що складу орендних зобов'язань увiйшли оренднi платежi за договорами оренди, як зzIзначено в
Примiтui 26.

30. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

В фiнансовiй звiтностi за piк, що закiнчився 31.12,202l Поточна заборгованiсть за товари, роботи,
послуги представлена наступним чином:

Питома вага заборгованостi за природний газ перед АТ (НАК <Нафтогаз Украiни> у складi всi€Т
заборгованостi за газ станом наЗ1.12.2021 становить 2 594 852 тис. грн, (697о боргiв постачальникам
газу); станом наЗ1.12.2020 заборгованiсть перед АТ (НАК <Нафтогаз УкраТни> складzrла 2 594 852
тис. грн. (80% боргiв постачальникам газу).
В 2020 роцi АТ кНАК <Нафтогаз Украiни> звернулось до господарського суду ОдеськоТ областi з
позовом про стягнення заборгованостi з ТОВ кО,ЩСАГАЗ-ПОСТАЧАННlI) Станом на дату
скJIадання цiеi фiнансовоi звiтностi провадження по справi призупинено (Примiтка З5).

31. Iншi поточнi зобов'язання

В фiнансовiй звiтностi за piK, що закiнчився 3|.|2.202l Iнша поточна кредиторська заборгованiсть та
Iншi поточнi зобов'язанш{ представленi наступним чином:

До складу позикових коштiв включено заборгованiсть за договорами надання безвiдсотковоТ

фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi.

muсячах
з1.12.202| 3|.\2.2020

Поточна кредиторська заборгованiсть, у т.ч,: l06 0l0 4з 044

за розрсlхункаtvu з бюdэюеmом 5 295 2 222

за розрахунка|lu зl сmрахування 162 523

За роЗрахунка,tlu з опааmu працi l 039 2 24б

з а od е рэlс аншпu а в ан с сLlчru 99 5l4 38 053

Iншi поточнi зобов'язання, у т.ч.: 2 440 з98 689 5з9

позllковl коulmu 583 288 l 30 5в2

Bidcomkll за позuкою l 84I

iHu,ti поmочнi зобов'язання l 28l 977 80

поdаmковi зобов'жання з П[В dо нарахування за
к ас о в llJ\l лл е m о d ом о блiку

575 l зз 557 036

разом iншi поточнi зобов'язання 2 546 408 732 583
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВЦЛJЬНIСТЮ
<одЕслглз-постАчАнIIя>
примIтки до PFIHoi ФIнлнсовоi звIтностI зА 202r PIK

.Що'складу Iнших поточних зобов'язань мiж iншим увiйшла поточна заборгованiсть перед ПАТ АБ
кУКРГАЗБАНК> в cyMi 1 0ЗЗ 646 тис. грн, по документарним акредитивам, вiдкритим Пiдприемству
на пiдставi Щодаткових договорiв про вiдкриття та обслуговування непокритого акредитива до
Генерального кредитного договору Ns493 12020 lООД-КБ-ГКД вiд 1 0, 1 2.2020.
Штрафи, визнанi Пiдприемством на пiдставi вимог постачЕlльникiв до погашенЕrI в зв'язку з невиконанням
(неналежним виконанням) умов договорiв станом на ЗlJ22021 скл.lли |06 '7З4 тис. грн,
Гарантiйнi внески покупцiв, оплаченi у якостi забезпечення виконанюl вимог договорiв станом gа З1J2.202l
скпали 103 000 тис. грЕ.

Структура
закiнчився

поточноТ кредиторська заборгованостi за розрахунками з бюджетом в звiтностi за piк, що
З1 .12,2021, представлена наступним чином:

32. Поточнi забезпечення

В фiнансовiй
забезпечень на

звlтност1
виплатч

. за piK, що закiнчився 31 .12,202| поточнi
невикористаних працiвниками вiдпусток. Рух

забезпечення складаються з
забезпечень наведено нижче:

muсячсN нь

з1.12.202| 31.12.2020

Податок з доходiв фiзичних осiб 2з7 53з

Податок на прибуток 5 044 1 617

Вiйськовий збiр |4 42

Разом 5 295 1 7,r,

в muсячсlх ZpuBeHb

2о2l 2020

залцшок gганом па 0l сiчня 2 466 l 928

Нараховано з 781 2 678

Використано (з 246) (2 l40)

Залишок стапом на 3l грудня 3 00l 2 466

Резерв забезпечення на виплату невикористаних вiдпусток працiвникам пiдприемства переглядаеться
на кожну даry балансу. Залишок забезпечення на виплаry вiдпусток, у тому числi вiдрахування на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування з цих сум, станом на кiнець звiтного року
визначасться за розрilхунком, який базуеться на кiлькостi днiв невикористаного працiвниками
пiдприемства щорiчноТ вiдпустки i середньоденноТ оплати працi працiвникiв.

33. Оренда

Пiдприемство мае оренднi договори, зокрема з оренди примiщень.

Вiдповiдно до вимог МСФЗ 16 <Орендa> Пiдприемством визнано активи
користування за договором оренди (Примiтка 26).

i зобов'язання з права

За договорами оренди, укJIаденими на строк до 1 року, у тому числi з правом подальшого
продовження TepMiHy оренди шляхом укJIадання додаткових угод, а також до оренди, за якою базовий
актив е малоцiнним, Пiдприсмство не визнас актив з права користування та оренднi зобов'язання.
Оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, визнаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд) як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди.
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202l 2а0
Чиста балансова BapTicTb на 01 сiчня: 7 058

Первiсна варmiсmь 8 5j5

Нак опuч е н а ам ор muз ацiя (l 497)

Надходження 8 555

Вибуття

Амортизацiйнi в iдрахування (3 209) (| 497)

Чиста балансова Bapтicтb на 3l грудня: 5 346 7 058

Первiсна варmiсmь 8 55J 8 5J5

н ак о пчч е н а al t о р tпuз ац iя (3 209) 0 197)

ТОВЛРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВЦАJIЬНIСТЮ
<одЕсАглз-постлчАння>
IIримIтки до рtчноi ФIнАнсовоi звIтностI зл 2021 PIK

'Акmuв 
з права корuсmування

Активи з права користуванюI
(Примiтка 20).

OpeHdHi зобов'язання

визнаються в Звiтi про фiнансовий стан у склалi Iнших необоротних активiв

OpeHdHi вumраmu

34. ОперацiТ з пов'язаними сторонами

Для цiлей цiсТ фiнансовоТ звiтностi сторони вважаються пов'язаними. якщ0 одна сторона мае
можливiсть контролювати iнrшу сторону, вони перебувають пiд спiльним контролем або мають
суттсвий вплив на прийняття фiнансових та управлiнських рiшень.

Пов'язаною стороною Пiдприемства е кiнцевий бенефiцiарний власник (коктролер) - Бойко Юрiй
Петрович.

Ключовий управлiнський псрсонал - це особи, якi мають повноваження i на яких покладена
вiдповiдальнiсть, прямо чи опосередковано, за планування, управлiння та контроль дiяльностi
пiдприемства.

muсячах
31.|2.202| з1.12.2020

.Щовгостроковi зобов'язання (Примiтка 2б) з 272 4 70l

Поточнi зобов'язанвя (Примiтка 28) 2 674 2 449

Разом 5 946 7 l50

202l 2020

Амортизацiя активу з права корисryвання (3 209) (l 497)

Прочентнi витрати за зобов'язаннями з ореЕди (1 245) (l 044)

Витрати (доходи), пов'язанi iз змiнними орендними
платежами

(288) (90)

Витрати, пов'язанi з короткостроковою орендою (з 352) (4 48б)

Разом (8 094) (7 ll7)
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIIОВЦЛЛЬНIСТЮ
<одЕсАгАз-постлчАння>
примIтки до PItIHoi ФIнлнсовоi звIтностI зА 202r PIK

В u йаzоро l а ключо Bozo у пр авлiнсrrкоzо пepcoшaJly

Згiдно п.9.3 Стаryry Пiдприемства одноосiбним виконавчим органом ТОВ кО.ЩЕСАГАЗ-
ПОСТАЧАННrI) с ,Щиректор. Згiдно з протоколом загапьних зборiв уlасникiв Ns122l21 ьiд21.12.2021
BHeceHi змiни до органу управлiння поточною дiяльнiстю Пiдприсмства, а саме створено Виконавчий
орган - Щирекцiю замiсть одноособового Виконавчого органу - ,Щиректор. Членами дирекцii с

flиректор i Виконавчий директор. Кiлькiсний склад,ЩирекцiТ становить 2 (двi) особи.

Винагорода кjIючового управлiнського перСонаIгу за piK, що закiнчився З1.12.202l скJIаJIа l2ф,2
тис. грн. (З1.12,2020 року - 1 5З6,8 тис. грн.).

Iншi операцiТ з пов'язаними особами протягом звiтного перiоду не здiйснювtlпись,

35. YMoBHi активи..Щоговiрнi та yMoBHi зобов'язання

Гаранmii

Пiдприемством в рамках ,Щоговору про надання гарантiй (гарантiйна лiнiя) Nэ2742-2| вiд l5.03.202l
р., укJIаденого з АТ кБАНК АJIЬЯНСD отримано банкiвськi гарантiТ на виконання зобов'язань перед
ТОВ (ГАЗОПОСТАЧАJIЬНА КОМПАНUI кНАФТОГАЗ ТРЕЙДIНГ) на виконання умов
Iндивiдуальних договорiв до Рамкового договору купiвлi-продажу природного газу Nчlрд-ОГП вiд
28.04.202l року, Станом на З 1 .|2,2021 року сума таких гарантiй становила З62 440 тис. грн. Грошове
покриття Пiдприемства за такими гарантiями станом наЗ1 .12.2021 року стzlновить 72 488 тис. грн.

ОпоlаtпlЕвання

Операчii Пiдприсмства та його фiнансовий стан надалi зазнаватимуть вппиву регулярних змiн в
YKpaiHi, в тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних aKTiB.
Керiвництво Пiдприемства вважае, що мае достатнi пiдстави для пiдтвердження дотримання ним
нормативно-законодавчих aKTiB, i що воно нарахувало i сплатило Bci належнi податки. Проте,
податковий piK залишаеться 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 З1.12.2021 року сума таких податкових ризикiв не може бути достовiрно оцiнена, тому
Пiдприемством не було створено забезпечення у зв'язку з непередбаченими податковими
зобов'язаннями. Судових спорiв з податковою iнспекцiею не ведеться.

Сmрахування

Пiдприсмство не мас повного страхового покриття щодо cBoix активiв, Ita випадок припинення
дiяльностi або виникнення вiдповiдальностi перед третьою особою у зв'язку зi шкодою, заподiяною
майну чи навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном чи операцiями
пiдприемства, оскiльки управлiнський персонzлп отримус страховий захист тiльки у разi, якщо
ввакас це економiчно доцiльним.

CydoBi проваdаrcення

У ходi звичайноТ господарськоТ дiяльностi Пiдприемство е об'ектом судових позовiв i претензiй.
Ведеться активна позовна робота щодо стягнення заборгованостi з побутових споживачiв, в яких
Пiдприемство виступае позивачем.

KpiM того, Пiдприсмство виступае вiдповiдачем у справах за позовами споживачiв гi}зу та
постаччtпьникiв про стягнення заборгованостi за газ, штрафних санкцiй i пенi за несвоечасну оплату
постачапьникам.
В 2020 роцi АТ (НАК <Нафтогаз Украiни> звернулось до господарського суду ОдеськоТ областi з
позовом про стягнення з ТОВ кОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННrТ) заборгованостi в розмiрi 2 601 085
685,26 грн., ? тЕIкож 735 700 грн. судового збору, на пiдставi якого було вiдкрито провадження у
справi Ns916/Зl87120. Позовнi вимоги обгрунтованi неналежним виконанням умов договору купiвлi-
продrDку природног0 газу Nэ18-538-Н вiд 05.11.2018 р. щодо повноТ та своечасноТ оплати
поставленого газу.
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товАриство з оБмЕжЕною вIIцIовц,AJьнIстю
<ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ>)
примIтки до PFIHoi ФIнлнсовоi звIтностI зл 2021 PIK

На дату затвердження цiеТ звiтностi провадження по зrвначенiй справi зупинено на невизначений
TepMiH.
Керiвництво пiдприемства BBа;Kae, що, в кiнцевому пiдсумку, вiдсутнi пiдстави для визнання
зобов'язань щодо судових справ, у яких Пiдприсмство бере участь на звiтну даry. Пiдприемство не
створювzrло забезпечення пiд судовi позови, в яких воно бере участь.

36. Управлiння фiнансовими ризиками
Упровлiння капimалом - Пiдприемство упр'авляе cBoiM капiталом з метою забезпечення можливостi
продовжувати свою дiяпьнiсть на безперервнiй ocHoBi, одночасно забезпечуючи максимЕrльний
прибуток Пiдприсмство шляхом оптимiзацiТ балансу боргових iHcTpyMeHTiB i власного капiтаlry.
Керiвництво Пiдприемства реryлярно переглядае структуру свого капiтаlry. На ocHoBi резупьтатiв
таких переглядiв Пiдприемство вживае заходiв для збалансування загальноТ структури капiтапry TaKi,
як зirлу{ення нових боргових iHcTpyMeHTiB або погашення iснуючоТ заборгованостi,

OcHoBHi Kamezopii фiнансовuх iнсmруменmiа - OcHoBHi фiнансовi зобов'язання Пiдприемства
вкпюч€lють торговепьну та iншу кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових
iHcTpyMeHTiB е з:rлучення фiнансування для операцiйноI дiяльностi Пiдприемства.

Пiдприемство ма€ фiнансовi активи у виглядi торгiвельноТ та iншоТ дебiторськоТ заборгованостi, а
також грошовi кошти та ix еквiваленти,

OcHoBHi ризики, пов'язанi з фiнансовими iнструментами Пiдприсмства, представленi ризиками змiни
цiн на товари, кредитним ризиком, ризиком лiквiдностi.

Креdumнай рuзuк - пiдприемство може бути об'ектом впливу кредитного ризику, який являе собою

ризик того, що одна сторона фiнансового iHcTpyMeHTy може не виконати cBoi зобов'язання, в

результатi чого iнша сторона зzrзнас фiнансових збиткiв. Кредитний ризик, головним чином,
стосусться грошових коштiв та ix еквiвалентiв, торговоТ дебiторськоТ заборгованостi.

Керiвництво Пiдприемства регулярно стверджуе i контролюе piBHi кредитного ризику щодо окремих
категорiй споживачiв. Керiвництво Пiдприемства здiйснюс оцiнку сум торговоТ дебiторськоI
заборгованостi вiд клiентiв на можливiсть вiдшкодування. IcToTHi непогашенi зtLпишки
переглядаються на постiйнiй ocHoBi з метою формування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки.

Рuзuк лiквidносmi - Управлiння лiквiднiстю передбачае наявнiсть достатнiх грошових коштiв та
достатнiсть фiнансування для виконання чинних зобов'язань по Mipi ix настання. Метою
Пiдприемства е пiдтримання балансу мiж фiнансуванням та гнучкiстю використання кредитних умов,
наданих постачальниками.

Пiдприемство аналiзуе своi активи та зобов'язання за ix строками погашення та плануе свою
лiквiднiсть з.tлежно вiд очiкуваних cTpoKiB виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами.

31.12.2021 31.12.2020

Фiнансовi активи

Грошовi кошти та ix еквiваленти 4ц 921 2,1,121

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 9зl 316 l92 418

Iнша дебiторська заборгованiсть б9з l07 64 367

Фiнансовi зобов'язання

позиковi кошти 583 288 l 40 585

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 5 061 990 з з46 696

Кредиторська заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язакнями

2 6]4 2 449
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВЦЛIЬНIСТЮ
<одЕсАгАз_постАчлння>
примIтки до PIIIHOI iDIнлнсовоi звIтностI зл 2021 PIK

37.'ПодiТ пiсля дати балансу

Пiд подiями пiсля дати балансу Пiдприемство розумiе Bci подii до дати затвердження фiнансовоi
звiтностi до випуску, HaBiTb якщо TaKi подiТ вiдбуваються пiсля оприлюднення фiнансового
результату.
ПодiТ пiсля звiтноi дати подiляються на TaKi, якi вимагають кориryвання пiсля звiтного перiоду, та
TaKi що не вимагають кориryвань пiсля звiтного перiоду.

,Що дати затвердження цiеТ звiтностi, а саме 24 лютого 2022 року в наслiдок вiйськовоi агресii
РосiйськоТ ФедерацiТ проти УкраiЪи Указом Президента УкраТни Nу64l2022 введено було военний
стан. Указом Президента УкраiЪи вiд 14.0З,2022 Ns133l2022 строк дiТ во€нного стану було
продовжено з 26.0З.2022 строком ще на 30 дiб, а згодом затверджено черговий Указ Президента
Украiни вiд 07 пистопада 2022 pot<y Ny757l2022 яким передбачено, що дiю военного стану
продовжено строком на 90 дiб-до 19 лютого 2023 року.
Вiйна в УкраiЪи призвела до трагiчноТ загибелi i масштабноi мiграцiТ людей як по територiТ УкраiЪи,
так i за Ii межi, Мають мiсце масштабнi руйнування кпючовоТ iнфраструктури УкраiЪи, значно
постраждала енергетична iнфраструктура. В результатi вiйськових дiй значна кiлькiсть украТнських
пiдприсмств та суб'сктiв господарювання припинипи тимчасово або повнiстю свою дiяльнiсть. Як
наслiдок, вiдбулося значне зниження грошових потокiв вiд споживачiв, що в свою чергу викJIикае

додатковi ризики для ведення нормальноi бiзнес-дiяльностi Пiдприемства.
Одним з негативних наслiдкiв цих подiй стала втрата Пiдприемством можливостi виконання вимог
Постанови КМУ кПро затвердження Положення про покладання спецiальних обов'язкiв на суб'ектiв
ринку природног0 гiву для забезпечення загz}льносуспiпьних iHTepeciB у процесi функцiонування
ринку природного газу)) задпя забезпечення спецiальних умов для побутових споживачiв -
населення. Отже, Пiдприемство з 01.05.2022 було вимушене припинити постачання природного газу
побутовим споживачам i переорiснтувати свою дiяльнiсть на торгiвлю iншими товарами задля
пiдтримки i покращення фiнансового становища.

KpiM того, до дати затвердження цiеi новоТ фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до Постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни кПро встановпення карантину та запровадження обмежувальних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ Украiни гостроТ

респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоТ KopoHaBipycoм SARS-CoV-2> i змiн до неТ

неодноразово продовжувався TepMiH дiТ карантину. Постановою КМУ вiд23.|2.2022 Ns|42З TepMiH

дiТ карантину було продовжено до 30.04.2023 року. Тривалiсть та вплив наслiдкiв i обмежувальних
заходiв, щ0 застосовуються в наслiдок пандемiТ COVID-l9, на дату пiдготовки цiсi фiнансовоТ
звiтностi з€lJIишаються невизначеними, що не дозволяе з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити
обсяги, трива.iliсть та тяжкiсть цих наслiдкiв, а також ix влив на фiнансовий стан та результати
дiяльностi Пiдприемства в майбутньому.

Пiдприемство визначило, що цi подii не е кориryючими по вiдношенню до фiнансовоi звiтностi за
2021 piK.

Пiдприемство затвердило фiнансову звiтнiсть станом на З1, грулня2027 року i за piK, що закiнчився
цiею датою l1.01.202З року.

Вiд iMeHi оСТАЧАННЯ>:

ЛукьяПбБ кеJlова

,Щиректор пOстАчАfiня
lденr. rод
39 6262 67,1 1 сiчня 2023 року

вний бухгалтер
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ЗВIТ ПРО УПРАВЛIННЯ

ТОВ ( ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАНFIЯ)

станом на 31 .|2.2021року

Опис дiяльностi

тов (ОДЕСДгдз_постдЧдННЯ) здiйснюс лiцензовану господарську дiяльнiсть з

постачання природного газу на територiТ м. Одеси i ОдеськоТ областi, вiдповiдно до ст.9

Закону Украihи Jфз29-VIII вiд 09.04.20l5p. <Про ринок природного газу) та лiцензiТ,

виданот на пiдставi Постанови НацiональноI koMiciТ, що здiйснюе державне регулювання у

сферах енергетики та ком}нальних послуг (далi _ нкрЕкп) вiд l8.05.20l7 ]ф674.

тов (ОДЕСДгдз-постАЧАННя) е постачальником природного газу, на якого

покладенi спецiальнi обов'язки lцодо постачання газу побуговим споживачам

(населенню) на територiт м, Одеса i Одеськот областi. IJiHa для населення та юридичних

осiб встановлюсться вiдповiдно до п.2 cT.l2 Закону УкраТни <Про ринок природного газу)

та залежитЬ вiД BapTocTi придбання природного газу. Газ купусться у приватних

постачальникiв природного газу i постачасться споживачам з урахуванням тарифу на

замовленУ поryжнiсть, встановленого НКРЕКП. та торгiвельноТ нацiнки на постачання.

Корпоративна структура

тоВ (ОДЕСДГдз_постАЧАННя) (далi Товариство) зареестровано Сдиному

державному peccTpi юридичних осiб 04. l2.20l4 р.

Юридична адреса: УкраiЪа, 65003, м. Одеса, вул. Одарiя, l.

основний вид дiяльностi за КВЕ[: З5.2З кТоргiвля газом через мiсцевi (ЛОКаЛЬНi)

трубопроводи).

Товариство € платником податкiв на загальних пiдставах.

Станом на з1.12.2021 р. до складу учасникiв тоВ (ОДЕСАГАз-постАЧАННЯ)

входили:

Учасник ,Щоля в статугному капiталi, 7о

Бойко Юрiй Петрович 9l%

ТоВ (IкВЕЛ IHBECT) 9%
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Вищiм органом Товариства е Загальнi збори 1"rасникiв.
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Одноосiбний виконавчiй орган - !иректор, який здiйснюс керiвництво (утlравлiння)

господарською дiяльнiстю Товариства. Щиректор вирiшус Bci питання дiяльностi

Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiТЗагальних зборiв уlасникiв,

Стратегiя Товариств

Основною метою дiяльностi Товариства е безперебiйне постачання природного газу BciM

категорiям споживачiв. Станом на 31.12,2021 pony Товариство обслуговус понад 650 тис.

домогосподарств i понад 3,5 тис. пiдприемств рiзних фор* власностi.

Обсяги реалiзованого природного гiву з ресурсу ТОВ (ОШСАГАЗ-ГIОСТАЧАННЯ> по

м.Одеса i Одеськiй областi за2020-2021 рр. наведено в Таблицi l.

Таблuця l

Структура споживачiв та покупцiв природного гiву ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ)

протягом 2020-202| рр наведена в Таблицi 2.

Таблuця 2

Фiнансовi результати дiяльностi Товариства

Результати дiяльностi ТОВ кО!ЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ> характеризуються наступними

основними показниками :

I

-a

-

Категорiя сполспвачiв
Споживанняо тис. м'

202l 202о +l- о/о

населення
392 292 з94 915 -2 62з 1уо

Релiгiйнi органiзачiТ
653 16,| 114 15%

Промисловiсть
211 з18 з4 706 1,1б 612 509%

Бюджетнi установи 2 770 7 658 -4 888 -64%
Всього

607 093 438 04б 169 047 39"/"

Категорiя спожнвачiв Спожrrвання, тис. м'

Питома вага у загальному

обсязirО/"

202| 2020 202l 202о

населення
з92 292 з94 915 64,6о/о 90,2%

Релiгiйнi органiзацiТ
653

,767
0,|о^ 0,2%

Промисловiсть 2l 1 378 з4 706 з4.8% 7э%
Бюджетнi установи z 770 7 658 0,5% l,,7%

Всього
607 093 438 046 100% 100%



Обсяг реалiзацiТ

природного газу
тис. м'

607 093 4з8 046 |69 047 з9%
Чистий дохй вiд

ремiзацiТ
тис.грн.

5 815 790 2 218 55з з 597 2з7 162%

Собiвартiсть

реалiзованоi

продукцii

тис.грн.

5 з75 з95 2 017 024 з 358 з71 167%

Валовий прибуток тис.грн.
440 з95 201 529 2з8 866 119оА

рентабельнiсть % 8% |0%
-2%

Iншi операцiйнi

доходи
тис,грн.

16 2з5 1з 621 2 614 19%

Адмiнiстративнi

витрати
тис.грн.

2з 288 ll 449 11 8з9 |0з%
Витрати на збут тис.грн.

76 285 69 94,7 6 зз8 9%

Iншi операцiйнi

витрати
тис.грн.

149 з2з 52l зl9 -з,7| 996 -"l1%
Фiнансовий

результат до

оподаткувtlння

(прибутоt</-збиток)

тис.грн.

10 002 -42,7 077 4з,7 0,79 -102%
Витрати на оплату

працi
тис.грн.

з5 90з 28 601
,l з02 26%

Середньооблiкова

чисельнiсть
осiб

198 2зб _38 -|6%

Загалом в 202l рочi чистий дохiд вiд реалiзацiТ збiльшився порiвняно з 2020 на 3 597

млн.грн. (+162%), Основним чинником зростання чистого доходу в 2021 роцi було

збiльшення обсягiв реалiзацiТ природного газу на l69 млн. м3 в порiвняннiз 2020 роком.

Валовий прибlток за202l piK збiльшився на 2З9 млн.грн. (+119%).

На протязi 202| року спостерiгалось збiльшення адмiнiстративних витрат на 1 1,8

млн.грн., а також витрат на збlт на 6,З млн.грн. в порiвняннi з 2020 роком.

В2021 роцi iншi операцiйнi витрати зменшилисьу порiвняннi з попереднiм роком на372

млн.грн. t-7l%).
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Товариством за пiдсумками 2021 року сплачено в бюджет податку на прибугок _
млн.грн., за пiдсумками 2020 - 3,б млн.грн.

ЛiквИнiсть та зобовОязання

Аналiз показникiв фiнансового стану та платоспроможностi компанiТ станом на звiтнi дати

характеризуеться такими показниками, розрахованими за даними звiтностi:

Коефiцiснm абсолюmноi'лiквidносиi розраховусться як вiдношення грошових коштiв та ii
еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань, складас 0,07 i

показуе, яка частина зобов'язань Товариства може буде сплачена негайно.

Коефiцiснm швudкоt лiквidносml вiдображае можливiсть Товариства щодо сплати

поточних зобов'язань за }4иови своечасного проведення розрахункiв з дебiторами.

Розраховуеться як вiдношення грошових коштiв та ik еквiвалентiв, поточних фiнансових

iнвестицiй та дебiторськоТ заборгованостi до поточних зобов'язань i складае 0,4,

Коефiцiенm заzальноi'лiквidносmi (покрummя) розраховусться як вiдношення оборотних

активiв до поточних зобов'язань, складас 0,4 та показуе достатнiсть pecypciB Товариства,

якi можуть бlти використанi для погашення поточних зобов'язань.

Коефiцiенm фiнансовоzо .певерudжу розраховусться як спiввiдношення позикових i

власних коштiв, становить -2,5 i вказуе на piBeHb залежностi Товариства вiд iHBecTopiB i

кредиторiв.

Коефiцiснm авmоно.мii'становить -0,7 i вказуе на фiнансову залежнiсть вiд зовнiшнiх

джерел фiнансування дiяльностi.

D

D

-

ПОКАЗНИКИ
зпачення на

з1.12.202r,

звачення на

3|.l2.2020

Нормативне

значення

Показники лiквiдностi

Коефiцiент абсолютноi лiквiдн ocTi 0,07 0,01 >0,2

Коефiцiент швидкоТ лiквiдностi 0,4 0,2 >0,7

Коефiцiснт загальноТ лiквiдностi

(покриття)
0,4 0,2 >2,0

Показники фiнансовоТ стiйкостi

Коефiцiснт фiнансового левериджу -?ý _ l,б <1,0

Коефiцiент aBToHoMiT -0,7 -1,7 >0,5

Коефiцiент MaHeBpeкocTi власних коштlв 1,5 1,3 >0,z

Коефiцiент ефективностi використання

власних коштiв
0,0 0,2 >0,4
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Коефiцiснm M,aHeBpellocmi власнttх коtumiв - за даними коефiцiенту на кiнець 202l року

частка власних коштiв, вкладених в оборотнi активi Товариства становить 1,5, що

дозволяс забезпечити достатню гнучкiсть у використаннi власного капiталу та свiдчить

про здатнiсть пiдтрим}ъати piBeHb власного оборотного капiталу та поповнювати оборотнi

кошти, в разi потреби, за рах}нок власних джерел.

Коефiцiснm ефекmuвнсlсmi вuксlрuсmанrrя B:lacHux Kou.tmiB показуе що на кiнець 202 l року

Товариство мае достатньо низьkт ефективнiсть використання власних коштiв.

Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика

Кiлькiснi mа якiснi харакmерuсmuкu персоналу

Найцiннiшим внугрiшнiм ресурсом ТОВ (ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ) с його

працiвники. Товариство пишаеться своею стабiльною та добре скоординованою командою

- професiоналами з цiнними навичками, знаннями та досвiдом. Повага до прав i потреб

працiвникiв, застосування пiдходiв, орiентованих на майбlтне € основою управлiння

персоналом Товариства.

Станом на З l грудня 2021 року облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв ТОВ

(ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ) становила l98 працiвникiв, на кiнець попереднього року

становила 236.

Соцiальна та кадрова полiтика Товариства визначаеться положеннями Колективного

договору. Щоговором передбачасться врегулювання виробничих, трудових та соцiально-

економiчних вiдносин мiж працiвниками i роботодавцем та визначення додаткових,

порiвняно з чиним законодавством, положення оплати, охорони та }мов працi, соцiально i

житлово-побутового обслlтовування працiвникiв, гарантiТ та пiльги, що надаються

роботодавцем.

Основними крl,rгерiями для прийняття рiшень стосовно персоналу с квалiфiкаuiя

прачiвникiв, професiйнi здiбностi, фактичнi досягнення та iншi критерiТ. пов'язанi з

роботою фахiвця. Товариство пiдтримус та заохочуе iнiцiативнiсть i винахiдливiсть

працiвникiв, сприяс розвитку та реалiзацiТ yMiHb i здiбностей персоналу.

Працiвники отримують знання i вдосконалюють своТ навички за допомогою

спецiалiзованих навчальних програм. Спiвробiтникам Товариства забезпечений

необмежений доступ до iHTepHeTy, де вони у вiльний вiд роботи час також самостiйно

можуть пiдвищрати свiй piBeHb знань на навчальних сайтах i платформах. В колективi

впроваджено систему наставництва та обмiну досвiдом мiж спецiалiстами.
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Соцiальн е з абез п ец ен ня

Соцiальна полiтика Товариства € важливим iHcTpyMeHToM для залr{ення, }тримання,

соцiального захисту квалiфiкованих працiвникiв, чиТ професiйнi вмiння на даний момент €

унiкальними та дефiцитними.

Поточнi виплати працiвникам включають: заробiтну плату за окладами та тарифами. iншi

нарахування з оплати працi; виплати за невiдпрацьований час (щорiчнiвiдпустки та iнший

оплачуваний невiдпрацьований час); iншi заохочральнi виплати, що пiдлягають сплатi

протягом дванадцяти мiсяцiв по закiнченнi перiоду, у якому працiвники виконують

вiдповiдну роботу, тоtцо

В проuесi господарськоТ дiяльностi Товариство сплачус обов'язковi внески до [ержавних

фондiв соцiального страхування за cBoik працiвникiв. в розмiрi передбаченому

Законодавством УкраiЪи,

OKpiM iншого, ь 2021 рочi керiвництво Товариства продовжу€ розпочату у 2019 роцi

процедуру розвитку соцiальних заходiв в частинi добровiльного медичного страхування та

м едич ного обслуговування працiвникiв.

Щля прачiвникiв пiдприсмства створено комфортнi робочi мiсця з забезпеченням ycix

необхiдних засобiв безпеки. На пiдприемствi розробленi та викон},ються заходи щодо

досягнення нормативiв безпеки, гiгiени працi та пiдвищення iснуючого рiвня охорони

працi, спрямованi на збереження життя, здоров'я i працездатностi працiвникiв у прочесi

труловоТ дiяльностi.

Ризики

Фiнансовi рuзuкu

OcHoBHi фiнансовi iнструменти Товариства включають дебiторську i кредиторську

заборгованiсть, грошовi кошти та ik еквiваленти. Основна цiль фiнансових iHcTpyMeHTiB -
забезпечити фiнансрання дiяльностi Товариства.

OcHoBHi ризики, притаманнi фiнансовим iHcTpyMeHTaM Товариства - ризик лiквiдностi та

кредитний ризик.

Рuзuк -liKBidHrlcmi

Метою Товариства е пiдтримання безперервностi та гнучкостi функцiонування шляхом

використання р{ов кредит}ъання. що надаються постачальниками, а також зал}tr{ення

процентних позик. Товариство аналiзус своТ активи та зобов'язання за ix строками

погашення та планус свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних cTpoKiB виконання

зобов'язань за вiдповiдними iнстрlментами.
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Креdumнuй рuзuк

Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно створюють значний кредитний ризик , переважно

включають дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та ik еквiваленти.

,Щебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.

Керiвництво розробило кредитну полiтику, завдяки якiй з'явилась можливiсть

вiдслiдковрати потенцiйнi кредитнi ризики. Керiвництво вважас, що кредитний ризик

адекватно вiдображений у резервах сумнiвних боргiв.

Управ.пiння рuзuком неdосmаmrюсm i капimалу

Завданням Керiвництва при 1тlравлiннi капiталом е забезпечення здатностi Товариства

продовжувати функцiонрати на безперервнiй ocHoBi з метою одержання прибlтку , а

також забезпечити функцiонування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень

та стратегiТ розвитку пiдприсмства.

Керiвництво контролюс структуру капiталу Товариства i може корегувати свою полiтику i

цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях

ринку або стратегiТ розвитку.

Рuзuкu у сферi кiбербезпекu

В суrасних ринкових }мовах, коли змiни зовнiшнього середовищ4 зокрема посилення

iнформацiйних процесiв стали повсякденням, немину{им став процес цифровоi

трансформацiТ або дiджиталiзацiТ. З огляду на поширення цих процесiв, для Товариства

зростае ризик пошкодження iнформацiйноТ системи вiрусною атакою або зовнiшнiм

втручанням.

Для запобiгання та пом'якшення цього ризику здiйснюеться низка заходiв щодо

покращення iнфраструктури iнтернет-мережi з метою зменшення ризику

несанкцiонованого зовнiшнього втр)л{ання. Також, реконструйовано процес резервного

копiювання для забезпечення максимально можливоТ безпеки бiзнес-даних. Найбiльш

ризикованi пункги несанкцiонованого зовнiшнього втру{ання були iзольованi поза

межами внутр iшньоТ мереж i.

Перспективи розвитку

ТоВ (оДЕСАГдЗ-ПоСТдЧдННЯ> дотримуеться принципiв сталого розвитку. оскiльки

основним видом дiяльностi Товариства э постачання природного гiву, воно мае прагнlти

до подальшого розширення географiТ постачання, диверсифiкашiТ портфелю замовлень та
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збiльшення обсягiв постачання.

З метою покращення результатiв дiяльностi Товариства керiвництвом плануеться:

. збiльшення частки ринку продажiв природного гiву пiдприемствам iycTaHoBaM;

. приймання активноI уrастi в тендерних процедурах з продажу природного газу;

r виконання планових показникiв з продажiв природного газу;

. активiзацiя дiяльностi з укладання договорiв на постачання природного газу

юридичним особам;

. активiзацiя дiй, спрямованих на зменшення дебiторськот заборгованостi

юридичних i фiзичних осiб;

r кадрове забезпечення Товариства фаховими спецiалiстами.

С.О. Лукьянов

Н.С. Маркелова
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