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3BrT HE3AnElItHOro AyAI',ITOPA
uroAo ay,uury orcpemoi QiHauconoi :niruocri

AxqionepHorO TOsapI{cTBa <<OneparOp ra3opo3rOAi;rsHoi cHcTeNrH <<Jly6Hurar>>

:a piro luo saxiuql'IBcfl 31 rpylun 2019 porcy'

Adpecam:YnpanlincrKoMy rrepcoHzuly, BJlacHuxar"r uil{llx nanepin AT <JIy6Huras>, t'loNe 6yrr

BHKop'craHufi Anq rroaaHHJr ao Hauionarrluoi xor'riciT s uiltullx nanepia ra $oH4oeoro pHHKy'

flyurca iz s acmePecrceHHnJvt
Ms npoBeJr' aypnr orpeuoi SinaHconoi ssirHocri AxqiouepHoro Toaapllcroa <oneparop

fa3opo3roAiltsoi 
"r"t"r" 

<Jly6Hural>> (crcopoueHo AT <Jly6nuras>), i4eHru$ircaqifiulrfi KoA 3a

eAPnoy 05524713,*icqesrraxoaxeHHr:37503, flonrancrxa 06l', ru.Jly6Hra, eyr'Jl'Toncroro, 6yAuuorc

g7 (nalarri - to"up".tio r ycix ri4rr.riHrcax) za 2019 pix, ulo cKJlaAaerbct a 6araucy (aeiry npo

SiHauconrafi cran) crarrou ua 3l rpylul Zr5te po*y; sairy npo SiHaHcoai pe3yrlbrarH (:eir npo

cyxynnuft Aoxia) sa?019 pir; sniry rro Ps fpolxoBHx xoruria sa2019 pix; ariry no sIacHHfi Kaniraj] sa

iOt'S pi* i flpurvriron 4o $iuaHconoi seirHocri sa 2019 pix nxrrro'raK)q' crHcJIHfi s,Kra* 3Haqyul'x

. o6nixoeux nonirux.
Ha uaruy AlMxy, 3a BHHTTKOM BrInHBy IIHraHHs, npo sKe fiAeucs s porairi ocuoea dnn dyurcu is

3acmepe*cerr*o ru^oro sniry, oKpeMa $ina"coua:siruicrr, ulo AoAaeTbcr' siAo6paxrae AocroeipHo' s

ycix cyrren"" u"n*tu*, o*p"r"ii tpiHaHcoeufi craH ToeapHcrBa Ha 3l rpyaHr 2019 poxy' fioro

SiuaHcOri pe3ynbTaTu i rpouroni [oToKH :a pix, Ulo gariHquBcfl 3a3HaqeHo[o AaTon' eiAnoeiAHo Ao

Mixnapo4nr* 
"tu*upti"il"ut.o"oi:eiruocri 

( 
"*opo"""o 

-MCO3) ra BHMor 3axoHy Yxpaiun <flpo

oy".#"p"rxufi o6nix tu 4i"u""ony:nirHicrr n Vxpaini> siA 16'07'1999 poxy 11i996-Xlv uro'qo

cKJIaAaHHt Sinanconoi geirHocri'

OcHoea dnn dyur<u is sacmepetceHHfltt

I) Crauou na 3l rpyAHq 2019 poxy 6araHcoea oapricru ge6iropcsxoi :a6oprosauocri

Tonapucrna craHoBtrJra 6665 ruc.rpH. (peaepn- Ha-sHeIIiHeHHf, He $opvyeancr) ra iHuoi 4e6iropcffiol

:a6opronaHocri 4l 776 ruc.rpu. (pe:epe Ha gHeuiHeHHc, 12 rac.rpH.) B crpyxrypi iHruoi Ae6iropcrxoi

ra6opronaHocri Tonapucraa sa6optonaHictl, tuo oqiuroe$cr xepieHuurBoM Toaapucrna lrc cyuuiaua'

cTaHoBHTb 0,03 eiacorKis eiA sarajlr'uoi cytrln iHrloT 4e6iropclr<oT:a6oproaa"o:l :,tunou 
Ha 3l rpyaHr

2019 poxy. flpuftHrrHicrb noroqHnx oqi;ro* xepirHHqrna Tonapucrna uloAo sH-euiHeHHc ^:6-tl".':::]

:a6opronaHocrinpnuiAroroeqiseirHocri :apin,ulosaxiH'{uscq3lrpyAHt20l9poxy'-u:. , t : l . j . l l t : :
TO1O, rqo 3 HacTaHHrrvr uail6ylHiX no.qifi' crci sa cBoe1o cyrrrc e HeBH3HaqeHHMH' AaHl oIIIHKH He

ga^:Hams guiu.

Mn nponel v ayILrT siAnosiAFIo .uo MixHapoAHI4x craH4aprio ayIJ4ty' Haruy eiAnosiAaJsHicG

griAHo 3 rlr4Mr,r cTaHAapTaMH BHMaAeHo y po:4ili BidnoeidaLtuuicntu aydumopa so aydum or<peuoi

QiuaucOeot seimuocmi HalIIoIo seiry. Mu e He3aJIe)KHHMH no siAuOL[eHFII'o 4O TOaapracrsa griAHo I

Ko,4excou eTuKI,I npo$ecifinux 6yxra.nrepie PaAn : vixHapOAHHX craHAapria erurcn 4lr 6yxralrepia

(Ko4exc PMCEE) Ta eTHr{HuMI4 BI4MOTaNIH 3acrocoBaHHn'ru n YxpaiHi 4nl Hauloro aylur! oxpeuoT

$inaucoaoi sriruocri, a raKox BHKoHzIJTH iHuri o6os'q3KH 3 eruKll giAnosiAHo Ao rIHx BHMor ra Koqercy

ffi#ffiffir%$ :*t$Fffi :ifii|;{fli'+,'r*';r";r,""':',1',i',?l;,, 7 e.xv



AyAlropcb(a Oipra KAnITA'|T,

PMCEE. Mu ssarKaeMo, Ho oTpHMaHi HaMH ayAuropcbl(i AoKa3H € AocrarHiMa i npui,tutrHl{MH Ant
BHKopHcraHus ik cK ocHoBH AJrfl Harxoi AyMKr{ i3 :acrepexrerrHrM.

If o n c un e cm au uil n ap ae p a rlt
Onepaqift He cepeAoBuule.

He gnriHloror{H Hauy AyMKy, 3BepraeMo yBafy Ha Ilprarrrirxra | <Vuoeu sdiilcueuun dinnuuocmi a
Vrcpaiui> ra llpuuirry 3l Ao oxpenaoT $iuauconoi :eirnocri. flirnrHicrr Tonapucrna, lx i 4irrrHicrr
iHuux nonnanifi u Vrcpaini, 3a3Hae ra npoAoB)r(yBaruMe 3a3HaBarH y Hafi6nu>r<uoruy naafi6yrHboMy
BrrJrHBy norirraqHoi ra exosonaiqHoT HenusHaueHocri, ulo cnocrepiraerucr a VxpaiHi Ta BrrnHBy
rrorxnpeHHJr nauAervrii xoponanipycHoi in$er<r1il GOVID -19 a VxpaiHi ra ceiri s 2020 poui. Bxa:aue
npH3BoAHTb Ao BHHHKHeHHT HeBr.r3HaqeHocri r',rafi61.ruix yrnron $yHrcqiouynauur ni4npueucra n YxpaIHi.
Mu He BncJroBrroeMo rroAaJrbrlrux 3acrepe)KeHl Ao HaIroT 4yrunu uloAo IrHX acnercrig.

OiHaHcose cepeAoBHuIe.
Mn roepraeMo yBary ua llprauincy 25 lo qieT oxperuroi SiHaHconoi :nirHocri, y rxifi r"rAerbcr npo re, uo
icuye HernsHaqesicrt uloAo posNripy uafi6yrHix rapuSin Ha posno4ir rrpnpoAHofo ra3y, a airovi rapaQr.r
ne eilnoeiAarorb peaJrbHifi craryaqii, u1o cruralacc Ha pHHKy rrpnpoAHoro rzry, HeMo)KJruno nepe46auuru
noreuqifiHufi snrr,rn qrax pe$opla Ha $iHanconufr cras Toeapucrna ra tf Aisrrsicrr

Cyrreea HeBr,r3Har.reHicrr, tqo crocyerbcs 6esnepepnHocri AisnrHocri.
Mn :nepraeMo yBary ua flpnlrirxy 15 oxpeuoi SiHauconoi snirHocri, y rxifr 3a3Haqaerbct, rqo
Tonapucrao orpnMaJro qucrnfi npr.rOyrorc 108 rr.rc.rpH. (2018: \ucrtil 16urox y cyn,ri 7827 ruc.rpn.)ra
MurJra HaxorruqeHi s6rdrKu 47 765ruc.rpH (2018: uaxonaqeui g6urxn y cyr'ri 47 681 ruc.rpH.) Taxox,
craHoM ua 3l rpyans 2019 poKy nororrHi so6oe'sgauur ToeapucrBa nepeBHuyBarn tf noroqHi aKTHBH
na47 698 ruc.rpH. (201,8:45 753 ruc.rpH.). L{i o6cranuHu BKa3yrcrb, uro icHye cyrreBa HeBH3Har{euictu,
rqo Mo)r(e rrocraBHTu ni4 sHavnufi cyvuin sAarHicrl Toeapucrna [poAoB)KyBarH cBolo AicmHicrr ua
6e:nepeprHifi ocuosi. Haury AyMKy rqoAo uboro nHraHHt He 6yro rraoAnQircosaHo.

I

Rrnuoai numaHHn aydumy
. Krro.{osi nurauu.g ayrrrry - ue [HTaHHr, rqo Ha Harue npo$ecifiHe cyAXeHHt, 6yllr Hafi6inrur
3HaqyruHMH niA .{ac Harrroro ayry4"ty oxpeuoi $iHaHconoi ssirHocri 3a noroqHufi nepioa. I{i nurauHr
po3rnflAanucb B KoHreKcri uaruoro ayN4Ty orcpernroi QiuaHcoaoi reirHocri e qi,rouy ra BpaxoByBtLIIHcb
npu $oprnlytaHHi gyurcn uroAo sei, npH llboMy MH He BHcJIoBJIloeMo orcpevoi AyMKH uloAo t{HX nHTaHb.

[o4arrcono Ao rrr{TaHb, onHcaHHX n po:4iri <Ocuoea dnn dyaxu is sacmepetr:eHHtmD) MH BH3HaqHJIH, IIIo

HH)Kqe onucasi rrHTaHHrr e KrroqoBHMH rrHTaHHlMu ayAviry) qri criA ei4o6pa:Hrra a Haruortly:eiri.

fK"-;;; *,*"r" .yA*y i ^[xuv qHHoM Hani ay.[l4T po3rntaaB KrrcqoBe nHTaHHt

Pesepn roxprrrc cyIoBIIx upoqecin ra npereurifi

] Mra :ocepe1vnr yBary na uifi Ainsuui s qrocri 
i

i xlrcqonoro III4TaHHq ay!.rfiy.y sn'r:xy 3 rHM, ulo 
i

I nr:HanHr ra oulHKa pe3epBlB crocoBHo cyAoBHX i
] npouecin e BzDruruBoto o6racrro npoSeciftnr.rx i

| "ya*"r" 
xepinHr.rqrna Tonapucrna.. Icuye ;

j Henia'euuufi purux roro, tuo lopll4nvui pH3HKH 
i

{ He 6yro cBoeqacHo BH3HaHo ra po3ruIqHyro ni4 i

i vac cxra4aun.r oxpeltoT $inaucoaol :sirHocri.
Tonapucrna 6epe yuacrr y p{Ai cyAoBHx npoqecie
s sKocri siAnoniAaqa, Ta {Ki, y pasi peaniaaqil
noreHIlifiHux pH:uxin, Mo)I(yrb MarH icrorHnfi
BrrJrr4B Ha SiHaHcoei pe:ymraru. PiureHHl cyAia
3a rrHMH no3oBaMH HeMo)Igtt4Bo 4ocroeipHo

Harui npoueaypl4 BKntoqarH, cepeA iHurono:
- Ana.ni: iH$opr'rauii npo cyaoui no3oBH,

orpr.rrr,taHi qepe3 npouenypH ouiHrn purraxia, uo
npoBoAnnacb 3 Merorc poryvriHHr Tonaprlcrea ra li
cepeAoBurua;

- OuiHxy HatBHux y fpyni gaco6is

voHiropuHry gaxoais KoHTpoJIlo, 3anpoBaaxeHI'tx 3
MeroFo cBo€rracHoro ButBJreHHt, aocroaipHoi ouiuxu ra
sa6e:ne.reHur noBHorH Ta aocrarHocri aiao6paxeHHr a
o6nircy HapaxoBaHl4x pe:epnie nia cyaoei no3oBH;

- O6ronopeHHt He3aBep[IeHHX cyAoBlrx crlpaB 3
ropHAr4i{HxM14 Qaxiaurr'ara Toaapucrna. B aeflKI'IX
BunaaKax, Mr{ orpuManu ra npoaua.li:yna,ru
:axoHoAasqi ra cyaoai aoKyMeHrH (utolo polua,uy

aHa.loriquux clpan), 3 Meroro ouiuxu sucHogxis
xepinHHursa y nopinHrHni t HarsHHN4t.t npeueaeHTaMn
Ta 3 Merolo nitrrnepaxeHHrt cyaxeHb i o6lixosltx

i nu:uaunru HaAaHnfi MoMeHT.
I
I

j f , Iaeiindixauii lauh koa 31391266
. . " . '  e ; e c e " o  B  p e € c r p  u y a r i i p i r  i a  c y 6 ' e r r l e  a y A h r o p c b K o i  A l F n b H o c r l  N 9  2 7 9 8 .

C B i A o L l r 6 o  n p o  B l A n o B i a r , l c r s  t r c r e u u  K o H r p o r < l  t K o c r i  N q  0 7 2 3 ,  p i L u e x x t  A n y  B i a  2 7 , L 0 , 2 0 L 7  p o K Y



AyArropclKa Oi0Ma KAnITML.

OcuoeHi raco6u orpuuaHi srigHo AoroBopy erccn,ryaraqii
Mu socepe4rru cBoro yBary Ha qifi aircHui s Haui
srocri KrroqoBofo nuraHH.fl ay1rrry y :n'raxy :
Tr4M, UIO TOAapucrna oTpHMaJra 3HarrHy qacTHHy
ocHoBHHX saco6is 4lx :a6e:neqeHHr po:noaily
npr4poAHofo ra":y, .axi Ha ocHosi auanisy AoroBopy
erccmyaraqii BH3Harorbcr y rcoHcoriAoeaHoMy
rniri npo QiHauconufi craH B MoMeHr orpHMaHHr,
r ni4noai4Hurr,r ni4o6paxeHHrM y cxra.qi iHruoro
AoAarKoBoro xaniraly. IIpu enropucraHsi uboro
cyAxeHHc, icHye pusuK 3aBurqeHH.f, axrrdsis ra
BJracHoro xanirarry Tompucrna Ha rapricrt
ocHoBHLrx :aco6io, orpHMaHHX sri4no AoroBopy
excnryaraqii.

ouisox;
- Arraris cyAoBr{x BHrpar Ha au6ipxoeii l ocHosi

3a geirHnfi nepioa ra ana.nis ropecnoHaeHuii
Toaapucrna, orpHrvauoi y 3B'r3r(y 3 cyAoBHMH ra
isruuuu npereu:irvu
Kpim roro, Mr4 ouiur.uu aocrarsicrr porxpuroT
iu$opvraqii y xoncoriAosaHifi $iHanconifi ssirHocri.
IuSopNralria uoAo cyrrenux pesepaiB Ha noKpr4rrs
cyaoBnx npouecin ra npereH:if i HaBeaeHa o l lpuuirrcax
oxpeuoi QiHancoaoi seirHocri.

ldil;t "i-Tf 
ipia-r'-zoTt-ilt 6-il;;; i Hiri ayanropcsri npou.ayp, uroao npoeeaeHoi

I napricu 4e6iropcrxoi sa6opronaHocri i xepinnuursoNa orliHru Ha npeAMer lneuiueHnq

: - Auania aoroeopia Torapr.rcraa 3
i Miuicrepcreov eHepreruKn ra ayrinrnoi
i npovuclonocri YrpaiHra ra siAnosianoi
i xopecnouAeHuii crocosHo AaHoro AopoBopy r pirunvu
j perynrcrc.{HMH opraHaMH; auaris icropii i  uinefi
i yKraAaHHr AaHrlx Aoronopie;
j BnsqeHHr ra o6roaopeHHr : xepiaHuurBoM
i npaxrurr.r aiao6paxeHHs noai6nr.rx aoronopin B
: Vxpaiui ra eiAnoeiaHocri traHoro cnoco6y
j niao6paxeHns ocHoBHHX saco6ia LTHHHoMy
i gaxoHoaaacrny VxpaiHu;

: Ouinxa o6rpynronaHocri cy/txeHb
I xepisnlaurea Toaaplrcrna crocoBHo Naoxrgsocri
i nuxopucranu.a ,4aHax aKrusia e uafi6luxvovy
r lrafi6yrHrovy.
, IHQopvauir uloao ocHoBHt4x saco6is, orpr4MaHnx
j ru lo.ouopoM eKcnryarauii HaseAeHa n l lparrairui l3 ao
: oxpevoi $iHaHcoaoi :sirHocri

3a6opfoBaHocri npu niarorosui :sirHocri :a pirc, uro

Toaapncrea craHoBr4Jra 6665 ruc.rpu. (pe:epn ss , ae6iropcrroi ra6oproaaHocri ra iHuroi ae6iropcrxoi
sHeqiHeHnr He $opnayearca) ra iHruoi i 3aooproBaHocrl MlcrHJIl{ HacrynHe:

4e6iropctr<oi sa6opronaHocri 41776 Tr.tc.rpH. , MH nepesipnnu auari: finronipHocri
(pe:epn na sueuiHeHHq 11 ril c.rpH.) B crpyrrypi :::l-t-:,::i 

ra6oproeaHocri, npoBeaeHoro

i'uroi 4e6iropcrxoi:a6oproaa'ocri r"J;,;; . I;:iTiil'J*JHl?::,,#;,fTJi#J;T,;il:il
saOoproaauictr, Ilo oqiHloerlcs xepinHuqrnona i nicrc sairHoi Larr4 ra inruux Qaxropin, uo
Toaapucraa rK cyvuieHa,  craHoBHTb 0,03 :  po3rnrnaerucr  xepiaHrureov;
ni4corrcin ni4 :aralruoi cyrvru iHuroT 4e6iropctxol i - MH eH6ipxono nporecryBirnr4 npocrpoqeHy,
sa6opronauocri crauom Ha 3l rpyaru 2019 poxy. i -. He rHeuiHeHy ra6'oproniHicrs Mfl ouisxn
Kepinurlqrro TonapncrBa crBoproe pe3epB u1oAo i sucHoerie, rpo6neHux xepieHuurnoM uo.qo
cyrrauiaHoi AIrfl cr.srHeHHr ra6oproaauocri :a i siacyrHocri rueuiHeHHt 3 ypaxyBaHHrM nepcnerrnn i
otliunoro noripueuru craHy rrJrarocilpoMoxuocri : repnliuin roralueHHt icuyrovolra6opronauocri;

KoHKpeTHHx noxynqia, Auganixu nlarexie, i . 
- 

. 
MH nu6ipxono nporecryBanl4 troxyMeHril, Ha

no4alsuroi oruIarH nic,rq ssirHoT garu, a raKo)K i nilcta"i rxux repieur'rureo tpo6r'tno ouiuxy auariry

auani:y nporHo3y nrafi6yrHix HaAXoA)KeHb . }Y::ipi::] i  
n]arueHY:a6oprooaHocri '

fpouroB,X xourrie, BHXoArr{H 3 o6craBHH,, *o l,o*Xo":lii'r":oJri[:l'"i"tJil:ff| d:::tffi,icHyrorr Ha seinry aary. CryniHs roqHocri ouiuxn . :uirno.ri.
rcepinuuqraa 6yae niaraepAlreHa a6o cnpocroBaHa 

' 
ilpufiH.rruicrb noroqH,x ouiHox xepieHuuraa

po3BHTKoM vafi6yruix nogifi, cxi sa cBoelo cyrrro i Toeapucraa uo.4o lHeuiueHHr ae6iropcrxoi
C HEBH3HAqEHHMH.

Mrl npugiruru oco6luny yBary or-l iFrrl i i  :ariH.tuacq 3l rpyaHr 2019 pory, He e rapaHriero roro,
sHeqiueHu.r ge6iropcsrcol sa6oprosaHocri ra , uro 3 HacraHHtM rraaii6yrHix noAiii, rri 3a cBo€to cyrrrc)

,,,ry!i 
,fl:6itonlrXgi 36op53,3aHocri, 

y ea'r:xy : . 
€ Henu:uaqeHHMI4' aaui ouiHxu se 3aeHarcrs:uiH.

,
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AyAhtopcbKa OiPfla KAnITM!

- ----- --- --;-

i td-"I; ;tJu"C oui"*, e cKrIaAHHru, i nepe46auae j

I :acrocyeaHHf, 3HaqHHx cyAx(eHb xepiaHuqrnou' i
t .
I -- ::: ...::::::........r:.-...--;;;*-*..;.-;--;--..-;-..-*;--"'---*;"" "" '"*--**i--""'* -**-

htuti numauun.
Ayar.rr ronepeAHboi oxpeuoi $iuaucoroi:airnocri, cxlaAeHoi :a MCO3, AT <JIy6Hura:> :a pix,

Uo saxiuquscq 3l IpyAHfl'2018 poxy,6ya npone4esnfi isuluv ayAnropoM' sxufi 79 xeirHs 2019

BHcJToBI{B ne llo4ra$ixoBaHy AyMKy lrroAo oKpe Moi $iHauconoi : e irnocri'

Iuaa iuQop*taqin, t4o ue e Qiuaucoeop saimuicmn ma saimou aydumopa 4odo uei'

Vnpannincsxnft repcoHaJl Hece siAnoniAaJIrHicrl 3a iHury iH$opr'laUiro' IHura in$opvaUir

cKraAaerbc.s 3 HacrYilHI'IX ss iris :
l. seiry xepisHHUrBa (ssiry ilpo yrpaBriHHr), crcHfi BKIloqae :sir npo KoproparHBHe

ynpanniuHr (arre ne e Sinanconop reirHicrlo ra HauHM seiroNa ayAHropa uroAo Hei), cxHfi

MH orpl4MaJlrr Ao AarH ubofo eeiry ay4nropa;

2. piunoi in$oprraauii euireura qisnux nanepin sa2019 pir, lxy vt't ovixyeuo orplIMar' nlcnt

qiei.qaru.

Haua AyMKa [IoAo oKpeMoi SiHaHcoeoi ssirHocri He noluHpro€Tbcq Ha iHury in$oprnlauirc i ltll He

po6uuo ur."ouo*:6y4t-rrcrarra pinHerta BneBHeHocri UoAo iuruoi inSopr',raUiT'

y en,.esxy 3 HarrrHM ayAHToM oxpeuoT $iHancosoT seirHocri Ha[Ioto eianoeiAansuicrrc e

osnailounrucr s iHurolo iHsop1aaqierc Ta tlpl4 IIboMy po3ruItHyrH, vu icHye cyrreBa HeeianosiAt{icrs r'aix

inruorc iH$Oprr,rauie*o i *oucoltiAoeaFroro siHaHconoro reirrlicrrc a6o isurnr'ln 3HaHHtMu, oTpHMaHHMH

niO uu" uiliry, a6o qu Us iHura iH$opvaUir Mae Burr'sA ''arcol, ulo vicrurr cyrreBe BuKpHBneHHq'

.f,rulo Ha ocHosi npoee4enoi uaun po6orH, crocoBHo iHurol iHsoprraauil, oTpHMaHoT ao Aarr'l ssiry

ayAuropa, MH AOXOAHMO BHCHOBKY: U-lo icuye cyrreBe BHKpHBJleuHs uieT iHu-rol iH$opuauiT' tnltl

',;Tffi;'rfi'f;Ir"*r:L:"tX$ffiaqic, 
HaseAeHa s seiri xepieHuqrea (:eirv npo vrpaBniHHr), ue

'nicrrarr raKHx $axrir, sxi 6 neo6xiaHo 6yro BKJIlor{HrH 'qo aniry'

I(onu uH osHafioNaraN,{ocr : pivHoro in$opvauierc eviresra UiHHrlx nanepis za 2019 pix' rxulo vu

AifiAerr,ro Br,tcHoBKy, I11o soFla I\,IicrHrs clrmeBe BHKpHBJIeHHq' HaM norpi6Ho 6y4e nosiAovurl4

iu$opnrauiro npo qe rHTaHHc rHM' Kofo HaAileHo rloBHoBaxeHHflMI'l'

Bidnooidahuicma ynpaaniucuxo\o nepcoHaJty AT <Jly,uuzc?D n'.ta Haznndoaoi padu sa rcouconidoaauy

$iuaucoey saimuicma
KepienrEqrno Hece eiAnosiAalluicrs ga cKJIaAaHHt i 4ocronipHe noAaHHfl onpeltoT $iHaucoeoi

geirHocri sa2019 pix aignoei4Ho Ao MCO3 i ellN'{or 3axoHy Vxpaluu <<flpo 6yxranrepcsxnfi o6nix ra

$inaHcony ssirHicrl r YxpaiHi>) tlloAo cKJIaAaHHfl $iHaHcoeoi reirHocri ra 3a raKy cHcreMy

eHFpiurHsoro KOHTpoJrro, cKy ynpanliHCsxnfi nepcoHan BH3Haqae norpi6HOr',o aJIt TO|O' uro6

:a6egnequru cKraAaHHq Orpevoi $inanconoi snirHocri, ulo He n'ticrnrr c)rr-reBHx BHKpHBJIeHb eHacIiAOx

ruaxpailcrra a6o nouulrcu' 
^-:-.,^^-: ,,o^io-,,r.p icrs sa BH3HaqeHHg

ilp" 
"*uOuuni 

oxpeuoi $iHaHconoi seirHocri xepinHuqrao Hece BlAIIoBlAanbH

s4arHocri TOnapncraa [pOAoBxyBaTI'I cBOtO giusHicrl Ha 6e:nepepeFlift ocnoei' po3KpHBaror{H' Ae Ue

3aCTOCOBaHO, nI.ITaHHq, tO 
"toayrcrlCr 

6esnepepnnOCri 4irlsHOCri, Ta BI4KopHCTOBytot{H npHnyueHHq

npo 6eanepepnHicrl Aisllsocri t{K ocHoBI4 4lx 6yxralTepcbKoro o6"rixy' oxpirvt sunalxis xolt4

xepieuuqreo uoo .,nury. nixniAynarn fpyny qH npHnHHlrru 4irnsHicrs' a6o He Mae isruux peanbHHx

uulbrepHarl4B uboMy' 
;sicrr sa HaHrflA 3a rrpouecoM $iHancoeoro :eirynaHHr

HarltsAoea paAa Hece BlArIoBlAtrJIl

Tonapucrna.

B idnoe id anuui cma ayduntopa sa aydum orcpeuoi Qt iuau c oao| se intu oc nt i'

Hauuruu uirqrn{r.{ a otprnru"no oorpy"toeaFloi snesHeHocri, ulo oKpeMa $iHa1rcoaa seirHiCrr s

qinornry He lticrnrs cyTTeBofo BHKpHBJISHHC sFlacliAox ruaxpaficrna qH IIOMHJIKH', Ta BHtlycr sairy

;f+:{E4f ;;ti,,':i:3f:::"-'#:iii"f ;';"""1'"?lJ*;i"ii""J,*:i:::;;:;,u,.*,ui '



AyArropcbKa OipMa KAnnML,

ayAVTop\ ulo MicrHTb Hauy AyMKy. O6rpyHroeaHa BreBHeHicrs e slacorcnv pisueu BneBHeHocri, npore

He rapaHTye, trlo ayAHT, npoeegeuufi eiAnoniAHo.uo MixnapoAHHX craHAaprie ayaary, 3aB)KAH BHIBHTI

clirreBe BuKpHBJreHHq, KoJrr,r nono icHye. BnxpunneHHrr Mo)Kyrs 6yrra pe3yJrbraroM ruaxpaficraa a6o
rroMrrnKu; BoHH BBzrlKarcTbcr cyrrenuruu, rKuro oKpeMo a6o s cyxynHocri, rx o6rpynroeaHo ovixyerrcr,
BOHr4 Mo)r(yrb BrrJrHHyrH Ha ercouornriuni pi[reHnr KopHcTyBavin, u1o npufivarcrrQfl Ha ocHosi qiei

$iHaHconoi gnirsocri.

Buxouyrouu ay1vrr, nianoriAso Ao BHMer MCA, MH BHKopHcroByeMo npoSecifiue cyA)KeHHt ra

npo$ecifinufi cxenruqu3M nporcfoM Bcboro 3aBAaHH.s 3 ay4t4Ty. Oxpiv roro, MH:
- I4eHrr.r$ixyeuo ra oqir*oe*ro pn3HKH cyrr€Boro BHKpHBJTeHHT oxpenaoT tliuauconoi :eirHocri

ruacligox ruaxpaficrna qr{ noMHJ'rKu, po:po6nreMo ra BHKoHyeMo ayAuTopcbKi npoue4ypu y

si.{noeiAr Ha qi pr.r:nrcH, Ta orpnMy€Mo ayAnTopcrxi AoKiL3H, ulo € AocrarHiwru ra npnfiHrruurrru
p.Jrfl BHKopHcraHHr ix rK ocHoBH Anr HauroT AyMKH. Pu:urc He BHrBreHHr cyrreBofo
BHKpprBJreHH.s sHacriAox uaxpaficrBa € BHurHM, Hix 4nr BHKpHBJTeHHq sHacriAox rroMHJrKH,

ocrcilrrcu ruaxpaficrao Mo)r(e BKJrroqarH 3MoBy, ni4po6xy, HasvHcHi npory/cKH, HeaipHi

TBepAxeHHf, a6o uexrynaHHt 3axoAaM u aHyrpiurH bofo KoHTpoJIto.
- Orpuuyeuo posyruiHn.a saxoAis nuyrpiurHroro KoHTpoJrlo, uo crocyrorbcc ayAA'ty, AItfl

pospo6rcu ayAHTopcbKHx npor{eAyp, .rxi 6 eianoeiAanu o6craeuHaN4, a He Anfl BHcnoBreHHq

AyMKH uloAo e$ercrusHocri cncreMH euyrpiuruuoro KoHTponlo Toaapucraa
- OqiHroeuo npufiHrrHicrr 3acrocoBaHux o6nixosnx no,rirux ra o6rpyuroeaHicrr o6lixoeHx

oqinox i sianosiAurax posxpurrie iH$opr',rauii, :po6reHux rcepi suuqrnou.
- AoxoAurrlo BHcHoBKy rIIoAo npnftHrrHocri BHKopHcTaHHr ynpaariHcsxurur repcoHzrnoM

npurryqeHHr npo 6ernepepaHicrr Aic,rrHocri .sx ocHoBH 4nr 6yxrarrepcbKoro o6nixy ra Ha

ocHosi orpHMaHHX ayAHTopcbKnx Aoxa:in, AoxoAHMo BHcHoBKy qH e cyr-reBa HeBH3Haqesicru

uloAo noAifi a6o ylroa, lrci nocraBuJrH 6 nia gHaqHufi cyuuin NaorxrHeicrr niAnpnerracraa

npoAoBxyBaru 6e:nepepnny 4irnrHicrs. -flxuo MH AoxoAHMo BHcHoBKy uloAo raxoi cy'rreaoi

HeBu3HaqeHocri vn noerauHi npuBepHyrH yBary B cBoeMy 3airi ayanropa Ao eiAnoeiAHhx

posrcprarrin iH$oprnlaqii y $iHancoeift seirHocri a6o, rrcuro raxi porxpurrr inQoprnrauil e

HeHiurelKHt4u; uo4uSircyBarr cBolo AyMKy. Harui BHcHoBKH rpyHTyrorbcA Ha ayAHTopcbKHX

AoKa3ax, orpHMaHHX Ao AarH Harroro 3niry ayauropa. Trav He MeHII, vafi6yrui nogii a6o

, yMoBH Mox(),rb rrpnMycr4Tu nignpnerracrBo npHnHHHTH ceorc AiqruHicru Ha 6e:nepepnHiil

ocHoei.
- OqinrceMo 3a3HaqeHe roAaHHc, crpyKrypy ra sNaicr oxperuoi $iHaHcoeol :eirHocri eiAnoeiaHo s

po3KpHTTqM iH$oprraauiT, a raKo)r( Te, qH rroKa3y€ oKpeMa $iuaucoea seirriicru onepauii ra noAiT,

rqo re)Karb e ocHosi tfcxlaAaHHA)TaK) uro6 Aocsrru 4ocroaipHoro siAo6paxeHHs.
- Orpllrvryelro npnfiHrrHi ay4uropcrxi Aoxa:n B AocrarHbovy o6crsi uroAo oKpeMoi SiHaHcoeoi

iH$opuauii rocnoAapcbr<oi Aic,'rsHocri Toeapucrna Arr BHcJIoBreHHq AyMKH u-loAo oxpeltoi

$iHaucoeoi seirHocri.

MH noeiAoN{ns€Mo rcepinHnqrny ra HarrIraoeift paai iH$opuauio rpo 3annaHoeaHHfi o6cRr, vac

npoBeAeHHc ay1Lrry ra cyrreni ayAr{TopcbKi peryrsrarn, aursreHi niA qac ayrvry, BK;l}oqarcqu 6yau nxi

cyrreni seAolircu cHcreMH nHyrpiuHroro KoHTpoJrro, aure,reui sarulu niA Hac ayAVTy.

Mu rarcox HaAaeMo HarnsAoeifi pagi TBepAXeHHq, ulo MH BHKoHaJITa eianoeiAlti errqsi BHl\{orH

uloAo He3aJrerxHocri, ra nosiAor,{Jrr€Mo ix npo eci ge'q3rcI4 ra inuri nHraHFIfl, sxi t'torln 6 o6rpyHroaauo

BBzuxarucb raKuMr,t, ulo BnJruBarorb Ha Hauy He3anexHicts, a raKo)I( Ae ue 3acrocoBaHo, llloAo

siAnoeiAHrax 3acrepe)KHHx saco6ie.

3 nepenircy scix nHraHs, iH$oprnrauic uloao tKI4x HaAaBuutacb rHM, xoro HaAi,qeHo HafieHUtHvH

[oBHoBaxeHHqMH, MH Bt{3Har{urw ri, uro 6ylpr uafi6i,'Iutx 3HaqyurnMH niA eac ay\vrry orcpeuoi

$iuaHconoi seirnocri i loroqHoro nepio4y, ro6ro ri, rrci e KJIIoqoBHMH nhraHHnuu ay\ury. Mw

orrgcy€Mo ui nuraHss B HarxoMy seiri ayAuropa, xpint eunaArcis, sKIIo 3aKoHoAaBqHM qH peryrflTopHHM

aKToM sa6opoHeHo ny6niuHe po3KpHTTr raKoro nHraHHq, a6o xollt:a ercpafi BHHtrKoBt4x o6craeHH ltH

Bn3HaqaeMo, ulo ruraHH.s He criA suceirrlosarr4 B HauoMy :eiri, ocxilsxH HerarusHi sacliArcu raKoro

sgcsirreHuc Moxyrb ovixynaHo nepeBoKaru fioro xopucHicrs A,qq iHrepecie rpouagclxocri.

IAenrraOira r-li ilnuh xoA 3 1 39 1 266
B H e c e H o  B  P e € c r p  a y A h r o p i B  r a  c y 6 ' , e < r i e  a y A H r o p c b K o i  A i t n b H o c r i  N 9  2 7 9 8 '
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AyAxropcbKa Oipxa KAnITM!.

3eim uqodo atuvtoz iuaux 3aKoHodarqta i uopuamuauux exmie
.{yrvrxa u1o4o iu$opNra(ii y 3niri npo KopnoparuBHe ynpaaniHHr, po3Kpr.irrs qxol BnMaraerbcc nn. 5-

9 qacrusu rpeuoi crarri 40'3axony VrpaTnu <llpo uinui rarepH ra SoH4onuii pr.rHox>.
Ha ni.qcrasi po6oru, nporegenoi Havra ni4 vac ayAnry, run npni,irulu Ao BHcHoBKy, rJIo in$opnraqir a

caMe onltc ocHoBHHX xapaKTepncruK cucreM nnyrpiruHsoro KoHrpoJro i ynpanninHs pH3HKaMH
Tonapucraa; nepenix oci6, xrci npsMo a6o onocepeAKoBaHo e BnacHHKaMH 3HaqHoro naxera axqifi
Tonapucrra; inQopruaqir rpo 6yal-rxi o6MexeHHc npaB yvacri Ta loJrocyBaHHr axqioHepin
((yuacHuxin) Ha sararruux a6opax enaireHra; ropsAoK npH3HaqeHHc ra ssirrueHHs [ocaAoe]rx oci6
Tonapncrna; noBHoB[DKeHHr rrocaAoeux oci6 Tonapncraa, po3Kpl{ra 11 3niri rpo KopfloparnBHe
ynpanlium sa pix, ulo saxiHqHsc.s 31 rpyAHfl 2019 poxy, rK BHMaraerbcc nn. 5-9 qacrusu rpersoi
cra:rri 40'3ariony Yxpainra <flpo qiHHi narepu ra $oH4oanfi pnuox> ra nignyHrcraur.r 5-9 nyHxry 4
po3Ainy VII loaarxa 38 <flolox(eHH-rr rpo po3Kpurrr iH$opvauii evireHranau uiusllx nanepin>,
3arBepA)I(eHoro pirueHnxu HKIIII@P Q3.12.2013 Np2826 (is srraiuarul-r)) (aari [oro>reHHc 2826), t<piu
in$opvraqil, rqo 3a3Har{eHa y pos4iri <OcHosa AJrr AyMKH i: 3acrepexeHHrM)) Harroro :eiry ra
iH$oprvraqii uroAo cucrerr,r enyrpiruHboro KoHrporro i yrpaBniHur pa:rrcava Toeapucraa.

Kpina roro, ur,r nepeaipr.rna in$oprnraqirc, exrrcr{eHy Ao 3airy npo KopnoparuBne ynpaariHur,
po3Kplrrr.s .sxoi ruN4araerbc.fl l-4 qacruuu rperroi crarri 40' 3axoHy Yxpallru <flpo uinui ranepn ra

Qon4onufi pr,rHoK), a caMe:
- floculaHH.s Ha sracHrafi KoAeKc KopnoparHBHoro yrrpaBliHHl, IKHM Kepyerucr ToeapvcrBa,

o6'eAnann.fl ropHAHqHHx oci6 a6o iHurprfi KoAeKc KoproparnBHoro ynpaBriHHx, rrcufi Tonapucrea
4o6poninruo anpiurura 3acrocyBarH 3 po3KpHTrrM eiAnoeiAHoi irr$opruauiT npo npaKruKy
Kop[oparuBHoro yilpaBJriHHr, sacrocoBaHy noHaA eH:Ha.{eHi 3aKoHoAaBcrBoM BHMor}4;

- InSoprr,raqir npo npoee4eHi eararsui :6opu arcqionepia (yuacHurcia) ra 3arzurbHnft onuc
upnfi rurux Ha :6opax piueur;

- llpo nepcoua-nrHufi cKJraA Hamrgoeoi paAu ra rcoreriarrHoro BHKoHaBqoro opraHy
Torapncrsa, ixHix xonri:re'ris (sa HaaeHocri), iHSopvaqir npo npone.qeHi raciAasus ra 3afiurbHHfi onnc
npufiurrux Ha HHx piruenr.

Krrc.{osuv naprHepoM 3aBAaHHfl 3 ay[vrry, pe3yJrbraroM qKoro e uefi 3eir He3zure)KHoro ayAHTopa,

cep i iAN006 l76  aHAanu i  p iuennru  AI IYNqlT l /3  s ia  19 .01 .07p. ,  cepr r$ ixonaxr i  6yxramep-npamrr

( CAP ), cepruQixar JS 000401 I, A QCCAA ) I 5. I 2.2005p., aunrou ACCA no MC<D3 (arnHflP ) , cepra$ixar Ne I 8l 8520 sraaHri s

nunHi 2014 poxy. Houep peec ayauropcrxoi aiuruocri: I 0 I 995)

Ilidnuc ayd

ri4 irr.reui Aya
,{rapercrop

/\nF l+jq.n/
(1 r lpraxo4sro. f . [ I .

\,/ lggprn6i*a, avarropa cepii A Neooo94o, srAaHri paueHltg Any N943
28.03,96p,,  ceprx0i(oBaHui 6yxranrep-npaFxK ( CAP ),  arnnof,  ACCA no MCo3 (arnHnP ) ,  ceprr0i(ar N9 18338388

BtrAaHhi B rpyAHi 2018 poky,ceprroiKar N9 0004022, BraaHufi  on6Ay ra MCC6A (ICCM ) 15.12.2005p
Hoxep pe€6paqi-ry Pe€opi ayaxropis cy6'€ci8 ayarropcbKoiai trbHooi:101996)

ir.r.flonran4 28 rsirut 2020 pory.

Ocnoeui eidouocmi npo aydumopcurcy Qipuy:
Tonapucrno g o6nrexenoro siAnosi.uansHicrrc <Ayauropcsxa tpipva <Kaniralt>
Iaenrrarbircauifisuft r<o.u ra CIP|IOV:3 1391266
Iopu.quvHara $ax'ruuHa utpeca:36029, ny:r. Co6opnocri, 6.54, n. [Io,rran4 Yrpaiua
Tene$oH:+38(0532)509581, +38(0532)61l-612. E-mail .  cap-ita. lpfq@q\r.net
TOB (Aip <Kanira,rr,> B1JrrorreHa .uo Peec'rpy ayararopin ra cy6'errin ay.(HropcLKoi AicrsHocri ao poraily 4 <Cy6'erru

aylnropctxoi Aiqrunocri, cxi varors npaBo npoBornru o6os'rlrogufi ayar.n QiHar'rcosoi :sirHocri nianpreNlcre, ulo

craHoBJrrrb cycninrHrafi iHrepec> 3a HoMepoM 2798. llocunaHH,r Ha peecrp: https://).vww.apu.com.ualsubiektJ--aqdytqrskoi-
djjalnoqli-jaki-najut-p.ravo-orovgdt),-gbovj,azko-vyi-audvt-flnansovp,i:zvitnosti-pidpryjemstv-qhh-o- tanovlial-suspilnyi-interes/
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 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 
АТ «ЛУБНИГАЗ» 

 станом на 31 грудня 2019 року 
(в тисячах гривень) 

АКТИВИ Примітка Код 
рядка 

Станом на 31 
грудня 2019 

Станом на 31 
грудня 2018 

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ     

Нематеріальні активи 5 1000 105 133 

Основні засоби та 
незавершені капітальні 
інвестиції 

6 1010 83186 83862 

Фінансові інвестиції 
7 

 
1035 

1116 328 

Відстрочені податкові 
активи  

1045 - 2 

Усього непоточні активи  1095 84407 84325 

ОБОРОТНІ АКТИВИ     

Запаси 8 1100 5920 4540 

Торговельна дебіторська 
заборгованість 

9 1125 6665 8044 

Дебіторська заборгованість 
за виданими авансами 

9 1130 1198 1156 

Дебіторська заборгованість 
за розрахунками з 
бюджетом 

9 1135 1 - 

Дебіторська заборгованість 
за розрахунком податку на 
прибуток 

9 1136 24 24 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

9 1155 61140 26051 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

10 1165 192 648 

Витрати майбутніх періодів  1170 58 46 

Інші оборотні активи 11 1190 6213 9525 

Усього поточні активи  1195 81411 50034 

 



  



 

 ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД АТ «ЛУБНИГАЗ» 

 за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року  
(в тисячах гривень) 

Стаття Примітка Код 
рядка 

2019 
 

2018 
 

     

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

16 2000 82825 98538 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

17 2050 (109265) (122801) 

Валовий прибуток (збиток)  2090 (26440) (24263) 

Інші операційні доходи 18 2120 37577 26679 

Адміністративні витрати 19 2130 (12414) (11786) 

Інші операційні витрати 20 2180 (2878) (2148) 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності: Прибуток (Збиток) 

 2190 (4155) (11518) 

Інші доходи(дохід від участі в капіталі) 21 2240 5919 1864 

Фінансові витрати 21 2250 (1123) (754) 

Інші витрати 21 2270 (46) - 

Фінансовий результат до 
оподаткування:Прибуток (Збиток) 

 2290 595 (10408) 

Доход (витрати) з податку на прибуток від 
звичайної діяльності 

22 2300 (487) 2581 

Чистий фінансовий результат: Прибуток 
(Збиток) 

 2350 108 (7827) 

 
 
 

    

       ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК  

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
 
 

Стаття Примітка Код 
рядка 

2019 
 

2018 
 

Прибуток (збиток) звітного року     

Інший сукупний дохід за рік за 
вирахуванням податків 

 2460 108 (7827) 

Загальний сукупний дохід  2465 108 (7827) 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ АТ «ЛУБНИГАЗ» 

за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року  
(в тисячах гривень) 

Стаття Примітка Код 
рядка 

2019 
 

2018 
 

І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

    

Надходження від:     

Реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

 3000 143002 114940 

Повернення податків і зборів  3005  205 

Цільового фінансування  3010 505 556 

Надходження авансів від 
покупців і замовників 

 3015 - 26649 

Надходження від повернення 
авансів 

 3020 3191 845 

Надходження від боржників 
неустойки (штрафів, пені) 

 3035 279 254 

Інші надходження  3095 5620 17355 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг)  3100 (79757) (85361) 

Праці  3105 (29691) (30922) 

Відрахувань на соціальні заходи  3110 (7956) (7573) 

Зобов'язань з податку на 
прибуток 

 3116 - (483) 

Зобов'язань з податку на додану 
вартість 

 3117 (9405) (10597) 

Зобов'язань з податків і зборів  3118 (8084) (8189) 

Витрачання на оплату авансів  3135 - (1156) 

Витрачання на повернення 
авансів 

 3140 (150) - 

Інші витрачання  3190 (6446) (9972) 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

 3195 11108 6551 

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

    

Витрачання на придбання:     

необоротних активів  3260 (7188) (9092) 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

 3275 (7238) (9092) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ  АТ «ЛУБНИГАЗ» 

  за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року  
(в тисячах гривень) 

 Примі
тка 

Код 
рядка 

Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал 
у 

дооцінка
х 

Додатко
вий 

капітал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозпо
ділений 
прибуто

к 
(непокр

итий 
збиток) 

Неоплач
ений 

капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

Залишок на 31 грудня 2017 12 4000 601 - 82491 8 (39854) - - 43246 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 12 4100     (7827) - - (7827) 

Інший сукупний дохід за звітний період 12 4110         

Дооцінка (уцінка) необоротних активів           

Розподіл прибутку: 12 4200         

Виплати власникам  4210         

Внески учасників  4240         

Вилучення капіталу  4260         

Інші зміни в капіталі  4290 - - (475) - - - - (475) 

Разом зміни в капіталі 12 4295 - - (475) - (7827) - - (83002) 

Залишок на 31 грудня 2018 12 4300 601 - 82016 8 (47681) - - 34944 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 12 4100 - - - - 108 - - 108 

Інший сукупний дохід за звітний період  4110 - - - - - - - - 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів  4111 - - - - - - - - 

Розподіл прибутку:           

Виплати власникам  4200 - - - - - - - - 

Внески учасників  4240 - - - - - - - - 
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Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності 

Примітка 1. Товариство та його діяльність 
 
Загальна інформація щодо материнської компанії 

Акцiонерне товариство «Оператор газорозподільної системи "Лубнигаз" (далi - 
скорочено АТ «Лубнигаз», товариство).  

Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 05524713. 
Мiсцезнаходження товариства: 37503, Полтавська обл., місто Лубни,  

вул.Л.Толстого, будинок 87. 
Акцiонерне товариство «Оператор газорозподільної системи "Лубнигаз" 

(скорочено АТ «Лубнигаз» (далi по тексту - "Товариство") було створене згiдно з 

українським законодавством у 1994 роцi шляхом перетворення державного підприємства 

по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» у відкрите акціонерне товариство відповідно 

до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року 

№ 210. 

У вiдповiдностi до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" у 2011 роцi 

(рішенням загальних зборів акціонерів від 12.05.2011р) Товариство здiйснило 

перереєстрацiю та змiнило назву на Публiчне акцiонерне товариство  "Лубнигаз". ПАТ 

«Лубнигаз» є правонаступником   Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню 

та газифікації «Лубнигаз». Рішенням загальних зборів від 23.04.2019 Товариство  

здійснило перереєстрацію та змінило назву на Акцiонерне товариство «Оператор 

газорозподільної системи "Лубнигаз", яке є за організаційно-правовою формою 

приватним акціонерним товариством. 

Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види 

господарської діяльності (у тому числі на підставі ліцензій). Метою діяльності товариства 

є забезпечення безаварійної експлуатації систем газопостачання , отримання 

максимального прибутку шляхом забезпечення споживачів у своїх послугах. Основні види 

діяльності: 35.22  розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) 

трубопроводи ; 43.22 монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування ; 

71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах; 42.21 будівництво трубопроводів.  

АТ «Лубнигаз» складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, з якою можливо 
ознайомитися за адресою: 37503, Полтавська обл., місто Лубни, вул.Л.Толстого, будинок 
87 та на веб.сайті: www.lubnygaz.com.ua. 
 
Операційне середовище 

Протягом 2019 року українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після 
декількох років політичних та економічних потрясінь. Рівень інфляції в Україні знизився 
до 4,1% у 2019 році порівняно з 9,8 % у 2018 році, а ВВП оцінюється на очікуваному рівні 
3,5% (після зростання у 3,3% у 2018 році). 

Після декількох років падіння, українська гривня укріпилася відносно Євро на 17% і 
відносно долару США на 14% . Значущими факторами у цьому напрямку є успішний запуск 
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програми МВФ наприкінці 2018 року, високий рівень доходів експортерів агропромислової 
продукції, стримування ліквідності у гривні та стабільно високий рівень надходжень валюти 
через державні боргові папери. В той самий час, з початку 2020 року ризик знецінення 
української гривні зростає, як наслідок негативних економічних подій в світі.  

Починаючи з квітня 2019 року Національний банк України („НБУ”) розпочав цикл на 
полегшення обмежень в своїй монетарній політиці, а також поступово знижував свою 
облікову ставку вперше за останні два роки, з 18,0% в квітні 2019 року до 10,0% у березні 
2020 року, що підкріплено стабільним прогнозом щодо зниження інфляції. 

 У грудні 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-місячну програму кредитування для 
України Standby („SBA”) у загальній сумі 3,9 мільярда доларів США. Україна вже отримала 
від МВФ та ЄС 2 мільярди доларів США, а також кредитні гарантії від Світового банку на 
суму 750 мільйонів доларів США. Затвердження програми МВФ істотно підвищує здатність 
України виконати свої валютні зобов’язання у 2020 році, що зрештою сприятиме фінансовій 
та макроекономічній стабільності в країні. В той же час, МВФ буде приймати рішення щодо 
наступних траншів, базуючись на прогресі з боку України у виконанні вимог Меморандуму 
економічного та політичного співробітництва.  

На 2020 рік в Україні заплановані суттєві виплати з публічного боргу, що буде 
потребувати мобілізації фінансових ресурсів як всередині країни, так і за її межами, що буде 
відбуватись у середовищі, де виклики для економік, що розвиваються, дедалі зростають. Крім 
того, тенденції щодо падіння промислового виробництва у другому півріччі 2019 року можуть 
продовжуватися й у 2020 році.  

Протягом березня-квітня 2019 року в Україні відбулись президентські вибори, а за 
ними – позачергові парламентські вибори у липні 2019 року. Ступінь невизначеності щодо 
майбутнього напрямку реформ у 2020 році залишається високим. Далі, у березні 2020 року, 
Уряд було звільнено і призначено новий склад Кабінету Міністрів.  

Крім того, 16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон „Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, 
усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві ” № 465-IX та 
Закон „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 
законодавстві ” № 466-IX. Ці закони запроваджують зміни до податкової та фінансової 
звітності в Україні. Закон № 465-IX підписаний президентом України та набуває чинності з 27 
лютого 2020 року, Закон № 466-IX передано на підпис президенту України. Товариство наразі 
аналізує вплив цих законів на подання фінансової та податкової звітності у наступних 
періодах. 

Наприкінці 2019 року, з’явились перші новини щодо COVID-19 (коронавірусу) в Китаї. 
Станом на 31 грудня 2019 року до Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я було звітовано 
про поодинокі випадки захворювання невідомим вірусом. Ситуація суттєво змінилась на 
початку 2020 року, коли розпочався глобальний спалах цього вірусу, і його розповсюдження 
стрімко набуло розвитку. Керівництво вважає вплив цього спалаху подією після звітної дати, 
яка не потребує коригування. Товариство оцінює, що ці події можуть призвести до 
неможливості, або несприятливих цінових умов щодо нових запозичень на глобальних 
ринках. Наразі ситуація досі набуває розвитку, і її вплив на майбутні події неможливо 
спрогнозувати. Керівництво й надалі буле спостерігати за розвитком подій і вживати заходів 
для нівелювання її негативних наслідків.  

Незважаючи на деякі покращення у 2019 році, остаточний результат політичної та 
економічної ситуації в Україні та її наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть 
мати подальший суттєвий вплив на економіку України та діяльність Товариства.  

 
Державне регулювання діяльності Товариства  
Функціонування газової галузі є надзвичайно важливим для України з ряду причин, що 

включають економічні, стратегічні чинники та міркування державної безпеки. 
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 Державне регулювання ринку природного газу в Україні здійснює держава в особі 
Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг („НКРЕКП‟). НКРЕКП затверджує тарифи на послуги 
транспортування магістральними та розподільними трубопроводами на території України, 
тарифи на послуги зберігання, закачування та відбору газу з підземних сховищ газу. НКРЕКП 
також затверджує процедури встановлення тарифів на транспортування, розподіл та 
зберігання природного газу, відповідає за захист прав споживачів у сфері встановлення 
тарифів, безпеки постачань та якості послуг.  

Крім того, Законом України „Про ринок природного газу‟ від 9 квітня 2015 року № 
329-VIII було створено передумови для нової моделі ринку природного газу, побудованої на 
принципах вільної добросовісної конкуренції та орієнтованої на забезпечення високого рівня 
захисту прав та інтересів споживачів, а також здатної до інтеграції з ринками природного газу 
держав – сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних 
ринків природного газу.  

Починаючи з 1 березня 2019 року, газовий ринок України перейшов на добове 
балансування, виконуючи зобов’язання, які взяв на себе Уряд в рамках Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом.  

 
Тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу 21 грудня 2018 

року НКРЕКП прийняла постанову №2001 про встановлення тарифів на послуги 
 

Принцип безперервної діяльності.     
Окрема фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення безперервностi 

дiяльностi.  
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року  Товариство мало накопиченi збитки у сумi 

47 765 тис. грн. (2018: накопиченi збитки у сумi 47 681 тис. грн.).  
На дату затвердження звiтностi Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, 

що пов'язано з кризовими явищами в Українi. Стабiлiзацiя економiчного середовища в 
Українi залежить вiд заходiв, що проводяться Урядом. В той же час, не iснує чiткого 
уявлення того, якi результати будуть отриманi вiд зазначених заходiв. Тому неможливо 
достовiрно надати оцiнку ефекту впливу економiчного середовища на лiквiднiсть та 
доходи Товариства, його стабiльнiсть та структуру операцiй з покупцями та 
постачальниками. В пiдсумку виникає суттєва невизначенiсть, що може мати вплив на 
майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв та спроможність  
Товариства обслуговувати та сплачувати свої борги по мiрi настання термiнiв їх 
погашення.  

    Керівництво вживає наступні заходи для забезпечення здатності Товариства 

продовжувати безперервну діяльність: 

 ініціювання регулятивних та законодавчих змін, спрямованих на збільшення доходів 
від основної діяльності; 

 оптимізація експлуатаційних та адміністративних витрат 
           Враховуючи наявну інформацію, фінансова звітність АТ «Лубнигаз» складалась 

відповідно до принципу безперервності, виходячи з припущення, що Товариство є 
безперервно діючим і залишатиметься таким у майбутньому. Наразі Товариство не має 
наміру ані потреби ліквідуватися або суттєво звужувати масштаби своєї діяльності. Дана 
окрема фiнансова звiтнiсть не мiстить в собi будь-яких коригувань, якi можуть мати мiсце 
в пiдсумку такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони 
стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. 
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Примітка 2. Основнi положення облiкової полiтики 
2.1. Основа складання звiтностi 
Окрема фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi ("МСФЗ") у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку ("РМСБО").  
Ця окрема фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною 
вартiстю. Окрема фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є 
функцiональною валютою, а всi суми округленi до цiлих тисяч ("тис. грн."), якщо не 
зазначено iнше.  
 
Ця окрема фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31 грудня 2019 року та за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату, була затверджена генеральним директором до випуску 24 
квiтня 2020 року. 
 
 
2.2. Оцiнка справедливої вартостi 
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж  активу, або 
сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату 
оцiнки. 
Оцiнка справедливої вартостi припускає, що операцiя продажу  активу або передачi 
зобов'язання вiдбувається або  

 на головному ринку для цього  активу або зобов'язання; або  
 за вiдсутностi головного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього  активу 

або зобов'язання. 
У Товариства має бути доступ до головного або найсприятливiшого ринку. 
Товариство оцiнює справедливу вартiсть  активу або зобов'язання, користуючись 
припущеннями, якими користувалися б учасники ринку, складаючи цiну  активу або 
зобов'язання, та припускаючи, що учасники ринку дiють у своїх економiчних iнтересах. 
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового  активу враховує здатнiсть учасника ринку 
генерувати економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого використання  
активу або шляхом продажу його iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей 
актив найвигiднiше та найкраще. Товариство застосовує методики оцiнювання, якi 
вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу 
вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи 
використання закритих вхiдних даних. 
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у 
фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої 
вартостi на основi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки 
справедливої вартостi в цiлому:  
Рiвень 1 - Цiни котирування (не скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або 
зобов'язання  
Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що 
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, можна спостерiгати прямо або опосередковано; 
Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi вихiдних 
даних, що вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi. 
У випадку активiв i зобов'язань, якi переоцiнюються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй 
основi, Товариство визначає необхiднiсть їх переведення мiж рiвнями iєрархiї, повторно 
аналiзуючи класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими 
для оцiнки справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду. 
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Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Товариство класифiкувала 
активи та зобов'язання на основi їх характеру, притаманним їм характеристикам i ризикам, 
а також застосованого рiвня в iєрархiї справедливої вартостi, як зазначено вище. 
Iнформацiя про справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв розкривається у Примiтцi 
26. 
 
2.3. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть отримання 
майбутнiх економiчних вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу можна 
достовiрно оцiнити. 

Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за 
вирахуванням нарахованої амортизацiї та резерву пiд знецiнення. Подальшi витрати на 
нематерiальнi активи капiталiзуються тiльки у тому випадку , коли вони збiльшують 
майбутнi економiчнi вигоди, втiленi у конкретних активах, до яких вiдносяться. Усi iншi 
витрати вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були понесенi.  
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного 
використання активу та вiдображається у статтi звiту про прибутки та збитки та iнший 
сукупний дохiд. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв 
знецiнення. Змiна строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i 
вiдображається перспективно. Лiквiдацiйна вартiсть вважається нульовою. 
Термiн корисної експлуатацiї нематерiальних активiв складає: 

 Програмне забезпечення - вiдповiдно до правовстановлюючого документа; 
 "Iншi нематерiальнi активи»  - вiдповiдно до правовстановлюючого документа.  

 
2.4. Основнi засоби 

Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю або доцiльною (умовною) 
собiвартiстю (стосовно активiв, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням 
накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi.  
Доцiльна собiвартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю 
замiщення з урахуванням економiчного знецiнення за результатами незалежної оцiнки.  
 
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв Товариства оцiнена як нульова, тому що 
Товариство використовуватиме активи до кiнця їхнього фiзичного iснування. 
 
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного 
використання кожного активу. Середнi строки корисного використання кожного активу є 
такими: 
Товариства основних засобiв Термiн корисного використання 
Будiвлi та споруди   30 - 50 рокiв 
Машини та обладнання   5 - 15 рокiв 

 
Транспортнi засоби 5 - 10 рокiв 
Iншi основнi засоби 3 - 15 рокiв 

 
 
Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва 
вiдповiдних активiв i вводу їх в експлуатацiю.  
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Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних 
засобiв, якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. 
Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення 
визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо 
дотримано всi необхiднi для такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та 
технiчне обслуговування вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх 
понесення.  
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, 
коли певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе 
бути вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу, 
перевищення його балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю вартiсть 
такого активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi 
очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як 
бiльша з двох величин:  чистої цiни продажу активу або вартостi використання активу. 
 
Отримання основних засобiв вiд клiєнтiв 
В процесi своєї господарської дiяльностi, Товариство отримує у володiння вiд своїх 
клiєнтiв основнi засоби, якi будуть використовуватися у процесi постачання газу. Цi 
основнi засоби, що вiдповiдають критерiям визначення активу, визнаються за 
справедливою вартiстю i можуть бути отриманi за наступними угодами: 

 за договорами дарування. В такому випадку основнi засоби визнаються у складi 
iнших операцiйних доходiв в момент отримання.  

 за договорами користування та господарського вiдання. Такi основнi засоби 
визнаються на дату отримання активу iз одночасним визнанням iнших 
довгострокових зобов'язань. Iншi довгостроковi зобов'язання поступово 
визнаються доходами впродовж очiкуваного строку корисного використання 
отриманих активiв.  

 
2.5. Перерахунок iноземної валюти 
Окрема фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена у гривнях ("грн."),  що є 
функцiональною валютою i валютою подання звiтностi Товариства. Операцiї в iноземнiй 
валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на 
дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй 
валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну 
дату. Всi курсовi рiзницi включаються до звiту про фiнансовi результати. Немонетарнi 
статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за 
обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються 
за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, який 
дiяв на дату визначення справедливої вартостi. 
Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для перерахунку залишків в 
іноземній валюті, були представлені таким чином:  
У гривнях 2019 2018 
1,00 долар США 23,69 27,69 
1,00 євро 26,42 31,71 

 
Середні курси обміну валют за дванадцять місяців, що закінчились 31 грудня, були 
представлені таким чином: 
У гривнях 2019 2018 
1,00 долар США 25,85 27,20 
1,00 євро 28,95 32,14 
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Протягом 2019 та 2018 років в Україні діяли валютні обмеження затверджені 
Національним банком України. Іноземну валюту можна вільно конвертувати за курсом, 
наближеним до курсу обміну, встановленого Національним банком України. У теперішній 
час гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України. 
 
2.6. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка 

Класифiкацiя фiнансових активiв  
В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв Товариство здiйснює їх 
класифiкацiю та визначає модель подальшої оцiнки.  
Борговi фiнансовi активи Товариство класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку вона 
використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, 
передбачених договором, що iнiцiює фiнансовий iнструмент.  
Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями: 
 фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (AC);  
 фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI);  
 фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL). 
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн 
вiдповiдає обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за 
справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:  

 вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для 
отримання передбачених договором грошових потокiв, i його договiрнi умови 
передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють 
собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену 
частину основної суми.  

При первiсному визнаннi iнструментiв капiталу, якi не призначенi для торгiвлi, 
Товариство може безповоротно вибрати вiдображати подальшi змiни справедливої 
вартостi в iншому сукупному доходi, тобто вiднести такi iнструменти до категорiї оцiнки 
за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному 
доходi (FVOCI). Цей вибiр робиться окремо для кожного фiнансового iнструмента.  
Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою 
вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано вище, 
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.  
Товариство проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується актив, на 
рiвнi портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб 
управлiння бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу.  
При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами 
основної суми i процентiв на непогашену частину основної суми ("критерiй SPPI"), 
Товариство аналiзує договiрнi умови фiнансового iнструмента, а саме - чи мiстить 
фiнансовий актив яку-небудь договiрну умову, яка може змiнити термiни або суму 
передбачених договором грошових потокiв так, що фiнансовий актив не буде вiдповiдати 
аналiзованiй вимозi. 
 
Фiнансовi активи Товариства включають: 
 грошовi кошти та їх еквiваленти, короткострокову фiнансову допомогу, торгову та iншу 
дебiторську заборгованiсть. 
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Рекласифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється перспективно виключно у випадку змiни 
бiзнес-моделi, в рамках якої вони утримуються. Фiнансовi зобов'язання та iнструменти 
капiталу, а також фiнансовi активи, якi на вибiр Товариства при початковому визнаннi 
були класифiкованi до моделi облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки не 
пiдлягають рекласифiкацiї. 
 
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань  
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за виключенням:  
1) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням 
переоцiнки через прибутки/збитки;  
2) фiнансових зобов'язань, якi виникають у разi, коли передавання фiнансового активу не 
вiдповiдає умовам припинення визнання або коли застосовується принцип продовження 
участi;  
3) договорiв фiнансової гарантiї, авалю, поруки;  
4) зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової. 
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську 
заборгованiсть, а також процентнi кредити та позики. 
Первiсне визнання та подальша оцiнка фiнансових iнструментiв  
Фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки 
через прибутки/збитки при первiсному визнаннi вiдображаються за справедливою 
вартiстю без урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких 
фiнансових iнструментiв вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення.  
Усi iншi фiнансовi iнструменти пiд час первiсного визнання оцiнюються за справедливою 
вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї. Витрати на операцiю та iншi платежi, що 
безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту, вiдображаються на 
рахунках дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.  
До витрат на операцiю належать комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, брокерам i 
дилерам, збори органам регулювання, фондовим бiржам, податки та держмита тощо.  
Витрати на операцiю та комiсiйнi доходи, що є невiд'ємною частиною дохiдностi 
фiнансового iнструменту, визнаються в складi фiнансового iнструменту i враховуються 
при розрахунку ефективної вiдсоткової ставки за таким фiнансовим iнструментом.  
 
При первiсному визнаннi Товариство оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за 
цiною операцiї - це сума вiдшкодування, право на яке Товариство очiкує отримати в обмiн 
на передання обiцяних товарiв або послуг покупцю, виключаючи суми, отриманi вiд iменi 
третiх сторiн, якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного 
компоненту фiнансування (коли встановленi угодою дати платежiв надають покупцю чи 
продавцю суттєвi вигоди вiд реалiзацiї продукцiї). 
 
За борговим фiнансовим активом, що оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням 
переоцiнки в iншому сукупному доходi, прибутки або збитки визнаються у складi iншого 
сукупного доходу до дати припинення його визнання або рекласифiкацiї, за виключенням 
процентних доходiв, нарахованих за методом ефективної вiдсоткової ставки, прибуткiв 
або збиткiв вiд його знецiнення та прибуткiв або збиткiв вiд змiни офiцiйного курсу гривнi 
до iноземних валют. Визнання оцiночного резерву за таким активом не змiнює величину 
його справедливої вартостi.  
 
Переоцiнка фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням 
переоцiнки у iншому сукупному доходi, здiйснюється пiсля нарахування процентiв та 
амортизацiї дисконту/премiї, формування оцiночного резерву за кредитними ризиками.  



АТ «ЛУБНИГАЗ» 
Примітки до  окремої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
в тисячах гривнях, якщо інше не вказано 
 

11 
 

В момент припинення визнання фiнансового активу, що оцiнюється за справедливою 
вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, накопичена сума 
переоцiнки рекласифiкується з iншого сукупного доходу в прибутки або збитки.  
Фiнансовi гарантiї та зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової пiд час 
первiсного визнання оцiнюються за справедливою вартiстю.  
В подальшому зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової та фiнансовi 
гарантiї оцiнюються за найбiльшою з двох таких величин - сумою оцiночного резерву пiд 
очiкуванi кредитнi збитки та сумою справедливої вартостi фiнансового зобов'язання за 
мiнусом амортизацiї накопиченого доходу згiдно з принципами його визнання. 
Зменшення корисностi - Фiнансовi активи, зобов'язання з надання позик i договори 
фiнансової гарантії.  
Модель зменшення корисностi застосовується до фiнансових iнструментiв, якi не 
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку 
або збитку:  

 фiнансовi активи, що є борговими iнструментами;  
 дебiторська заборгованiсть за договорами оренди;  
 зобов'язання з надання позик i зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї.  

За iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi не визнається.  
Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки повиннi визнаватися в сумi, що дорiвнює або 
очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв, або очiкуваним кредитним збиткам за весь 
строк дiї iнструмента.  
 
Товариство застосовує спрощений пiдхiд та визнає резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки 
за дебiторською заборгованiстю, договiрними активами та дебiторською заборгованiстю 
за договорами оренди в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 
iнструмента, незалежно вiд наявностi суттєвого компонента фiнансування.  
 
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає рiзницю мiж контрактними грошовими 
потоками вiдповiдно до умов договору та всiх грошових потокiв, що Товариство очiкує 
отримати. Потiм збиток дисконтується з наближенням до первiсної ефективної процентної 
ставки активу.  
 
Товариство роздiлила фiнансовi активи на основi загальних характеристик кредитного 
ризику, таких як: тип фiнансового iнструменту, рейтинг кредитного ризику, тип боржника 
чи емiтента, дати первiсного визнання фiнансового активу, та застосувала до них 
iсторичний вiдсоток кредитних збиткiв, що базується на досвiдi Товариства щодо 
виникнення таких збиткiв, скоригованого на специфiчнi фактори для боржникiв та 
загальних економiчних умов. 
Списання  
Списання валової балансової вартостi фiнансового iнструменту за рахунок сформованого 
резерву вiдбувається пiсля визнання його безнадiйним, наявностi сформованого резерву 
пiд очiкуванi кредитнi збитки, та одночасного виконання iнших передумов, визначених 
вимогами чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв 
Товариства. 
 
Припинення визнання i модифiкацiя договору  
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається якщо:  
а) строк дiї прав на грошовi потоки, що визначенi умовами договору фiнансового активу, 
закiнчується;  
б) передавання фiнансового активу вiдповiдає критерiям припинення;  
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в) списання фiнансового активу за рахунок резерву.  
Контроль за переданим активом вiдсутнiй, якщо сторона, якiй цей актив передається, має 
реальну змогу його продати непов'язанiй третiй сторонi та може здiйснити цей продаж в 
односторонньому порядку без необхiдностi встановлювати додатковi обмеження щодо 
такого передавання.  
Якщо контроль за фiнансовим активом не зберiгається, визнання такого активу 
припиняється, iнакше, у разi збереження контролю за фiнансовим активом, продовжується 
його визнання у межах подальшої участi в ньому.  
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового активу, визначеною на дату припинення 
визнання, та сумою отриманої компенсацiї (в тому числi величину отриманого нового 
активу за вирахуванням величини прийнятого зобов'язання), вiдображається як доходи 
або витрати вiд припинення визнання.  
Фiнансове зобов'язання або його частина, припиняє визнаватись якщо таке зобов'язання 
погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився.  
Будь-якi витрати або винагороди є доходами/витратами вiд припинення визнання, якщо 
обмiн борговими фiнансовими зобов'язаннями або змiна умов за фiнансовим 
зобов'язанням вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення первiсного 
фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання.  
Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового 
зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сумою сплаченої компенсацiї є 
доходами/витратами вiд припинення визнання. 
 
Процентнi доходи  
Товариство визнає за фiнансовими iнструментами процентний дохiд/витрати за 
ефективною ставкою вiдсотка протягом перiоду вiд дати їх початкового визнання до дати 
припинення визнання (продаж, погашення), рекласифiкацiї.  
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою 
собiвартiстю, визнаються за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi 
за виключенням:  
1) придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв. Для таких фiнансових активiв 
застосовується ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, 
до амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання;  
2) фiнансових активiв, якi не є придбаними або створеними знецiненими фiнансовими 
активами, але якi в подальшому стали знецiненими фiнансовими активами. У випадку 
таких фiнансових активiв Товариство має застосовувати ефективну процентну ставку до 
амортизованої собiвартостi фiнансового активу у наступних звiтних перiодах.  
Коригування процентних доходiв за фiнансовим активом на третьому рiвнi кредитного 
ризику проводиться в кореспонденцiї з рахунками, призначеними для облiку оцiночних 
резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки. 
 
2.8. Виробничi запаси 
Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості 
реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати, понесені на придбання запасів, 
виробничі або конверсійні та інші витрати, понесені на доведення до їхнього поточного 
місця розташування та стану. Вартість запасів визначається на основі методу 
„ідентифікованої собівартості‟ для всіх запасів. Чиста вартість реалізації являє собою 
очікувану ціну реалізації під час звичайної господарської діяльності, за вирахуванням 
вартості завершення виробництва та витрат на продаж. 
  
2.9. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
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Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських 
рахунках, готiвковi кошти в касi та не знецiненi короткостроковi депозити зi строком 
погашення до 90 днiв. 
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з 
грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за вирахуванням 
непогашених банкiвських овердрафтiв. 
 
2.10. Забезпечення 
Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє зобов'язання (юридичне або 
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення 
зобов'язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума 
зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов'язанi iз забезпеченням, 
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi 
є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих 
потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, з 
урахуванням ризикiв, пов'язаних iз певним зобов'язанням, за їх наявностi. При 
застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, 
визнається як фiнансовi витрати. 
 
2.11. Виплати працiвникам  
Державна пенсiйна програма з визначеними внесками 
Товариство здiйснює вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України, якi 
розраховуються на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi суми вiдносяться на 
витрати у перiодi, в якому вони виникли.  
 
2.12. Оренда  
Визначення наявностi умов оренди в договорi грунтується на сутностi договору на дату 
початку оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання 
конкретного активу або договiр передбачає право використання активу. 
 
Товариство як орендар 
Фiнансова оренда, за якою до Товариства переходять практично всi ризики та вигоди, 
пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї 
оренди за справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, - за 
приведеною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються 
мiж вартiстю фiнансування i зменшенням зобов'язання за орендою так, щоб вийшла 
постiйна процентна ставка на непогашену суму зобов'язання. Вартiсть фiнансування 
вiдображається безпосередньо у звiтi про фiнансовi результати. 
Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з таких перiодiв: 
розрахункового строку корисного використання активу або строку оренди, якщо тiльки 
немає об'рунтованої упевненостi в тому, що до Товариства перейде право власностi на 
актив у кiнцi строку оренди.  
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про фiнансовi результати 
iз використанням лiнiйного методу протягом всього строку оренди.  
 
Товариство як орендодавець 
Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння 
активом, класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при 
укладаннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi 
орендованого активу i визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд 
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оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були 
нарахованi. 
 
2.13. Визнання доходiв 
Товариство визнає дохiд, коли вона задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи 
обiцяний товар або послугу  клiєнтовi. Актив передається, коли клiєнт отримує контроль 
над таким активом.   
Контроль над активом означає здатнiсть керувати використанням активу та отримувати 
практично всю решту вигiд вiд нього. Контроль включає в себе спроможнiсть заборонити 
iншим суб'єктам господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди 
вiд нього. Вигоди вiд активу - це потенцiйнi грошовi потоки (надходження грошових 
коштiв або економiя грошових коштiв, якi вибувають), якi можуть бути отриманi 
безпосередньо чи опосередковано багатьма способами, наприклад, шляхом:  
a) використання активу для виробництва товарiв або надання послуг (у тому числi 
державних  послуг);  
б) використання активу для пiдвищення вартостi iнших активiв;  
в) використання активу для погашення зобов'язання або зменшення витрат;   
г) продажу або обмiну активу;  
') надання активу у заставу як забезпечення позики; та  
д) утримання активу.  
Визнання доходу за договорами з клiєнтами проходить за наступною моделлю iз п'яти 
крокiв:  
- Крок 1: Iдентифiкацiя договору; 
- Крок 2: Iдентифiкацiя зобов'язань, що пiдлягають виконанню в рамках договору; 
- Крок 3: Визначення цiни операцiї; 
- Крок 4: Розподiл цiни операцiї на зобов'язання, що пiдлягають виконанню; 
- Крок 5: Визнання виручки. 
Для кожного зобов'язання щодо виконання, Товариство визначає на момент укладення 
договору, чи задовольнить вона це зобов'язання щодо  виконання з плином часу, чи ж вона 
задовольнить це зобов'язання щодо виконання у певний момент часу. Якщо Товариство не 
задовольнить зобов'язання щодо виконання з плином часу, то це зобов'язання щодо 
виконання задовольняється у певний момент часу.  
 
 
Дохiд вiд розподiлу газу 
Дохiд по договорам від розподілу газу Товариство визначає як зобов'язання щодо 
виконання, якi задовольняються з плином часу, кожної обiцянки передати клiєнтовi серiю 
вiдокремлених товарiв або послуг, якi по сутi є однаковими та передаються клiєнтовi за 
однiєю i тiєю самою схемою. Доходи визнаються помiсячно за методом оцiнки за 
результатом. Товариство застосовує практичний прийом щодо визнання доходiв у сумi на 
яку Товариство має право виставити рахунок вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕ 
та обсягiв споживання кубометрiв газу. 
 
 
Дохiд вiд оренди 
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом строку 
дiї орендного договору.  
 
Iстотний компонент фiнансування 
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В договорах Товариства вiдсутнiй iстотний компонент фiнансування.  Як правило, 
Товариство отримує короткостроковi аванси вiд своїх клієнтів на строк до трьох мiсяцiв. 
Використовуючи практичний пiдхiд у МСФЗ 15, Товариство не налаштовує обiцяну суму 
винагороди за наслiдки значної фiнансової складової, якщо вона очiкує, що на момент 
початку контракту, перiод мiж передачею обiцяного товару або послуги клiєнту та коли 
клiєнт платить за такий товар, або послуга буде на рiк або менше. 
 
Подання 
Коли якась частина договору виконана, Товариство має вiдображати договiр у звiтi про 
фiнансовий стан як контрактний актив або контрактне зобов'язання, залежно вiд 
спiввiдношення мiж виконанням Товариством свого зобов'язання за договором та 
оплатою, здiйсненою клiєнтом. Товариство вiдображає будь-якi безумовнi права на 
компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть.  
Якщо клiєнт платить компенсацiю або Товариство має право на суму компенсацiї, яка є 
безумовною (тобто є дебiторською заборгованiстю), Товариство, перш нiж передавати 
товар або послугу клiєнтовi, має вiдобразити договiр як контрактне зобов'язання, на дату 
здiйснення оплати чи дату, коли оплата має бути здiйснена (залежно вiд того, яка дата 
ранiше).  
Зобов'язання за договором це зобов'язання Товариства передати товари або послуги 
клiєнту, за якi Товариство отримує компенсацiю (або сума компенсацiї має бути 
виплачена) вiд клiєнта.  
 
2.15. Податки 
Податок на прибуток 
Поточний податок на прибуток 
Поточний податок на прибуток розраховується вiдповiдно до вимог чинного податкового 
законодавства та визначається на пiдставi фiнансових результатiв, вiдображених в 
бухгалтерському облiку i змiнених на деякi коригування, необхiднi для цiлей 
оподаткування. Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй 
перiоди оцiнюються в сумi, обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню 
вiд податкових органiв). Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на 
основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi набули або фактично набули 
чинностi на звiтну дату. Починаючи з 1 сiчня 2014 р. ставка податку на прибуток в Українi 
становить 18%.  
 
Вiдстрочений податок на прибуток 
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за 
усiма тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та 
зобов'язань для цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому 
облiку. 
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими 
рiзницями, окрiм випадкiв, коли: 

 вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання 
гудвiлу або активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням 
бiзнесу, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський 
прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток;  

 вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi 
та асоцiйованi Товариства, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо 
материнська Товариство може контролювати розподiл у часi зменшення 
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тимчасової рiзницi, або iснує значна вiрогiднiсть того, що тимчасова рiзниця не 
буде зменшена в осяжному майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими 
рiзницями i перенесенням на наступнi перiоди невикористаних податкового  кредиту i 
податкових збиткiв, якщо iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, 
вiдносно якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю, а також 
використовувати невикористанi податковий кредит i податковi збитки, перенесенi на 
наступнi перiоди, окрiм випадкiв, коли: 

 вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових 
рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в 
господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, та який на момент здiйснення 
операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний 
прибуток чи збиток; i 

 вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi 
i асоцiйованi Товариства, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, 
вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує вiрогiднiсть 
сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий 
оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна застосувати тимчасову рiзницю. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату 
й зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього 
оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого 
вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи 
переоцiнюються на кожну звiтну дату й визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть 
отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати 
вiдстрочений податковий актив. 
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, 
застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi 
податкових ставок i положень податкового законодавства, що дiють, або оголошених (i 
практично прийнятих) на звiтну дату. 
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у 
складi капiталу, визнається у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв. 
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають 
взаємозалiку за наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи 
в рахунок поточних податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на 
прибуток, нарахованих тим самим податковим органом на той самий суб'єкт 
господарювання. 
 
Податок на додану вартість 

В Україні ПДВ стягується за двома ставками: 20% за операціями продажу та 
імпорту товарів у межах країни, а також робіт і послуг та 0% за операціями експорту 
товарів і надання обмеженого переліку послуг (наприклад міжнародне транспортування). 
Зобов’язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованого 
протягом звітного періоду, і виникає на першу з двох дат: постачання товарів клієнту або 
отримання платежу від клієнта. Кредит з ПДВ являє собою суму, яку платник податків 
має право взаємно зарахувати за рахунок власного зобов’язання з ПДВ протягом звітного 
періоду. Права на кредит з ПДВ виникають після отримання рахунка-фактури з ПДВ, який 
видається на ранішу із двох дат: оплати постачальнику або отримання товарів. ПДВ, який 
стосується операцій продажу та придбання, визнається в консолідованому  звіті про 
фінансовий стан на валовій основі і розкривається окремо, як актив та зобов’язання. У 
випадку формування резерву на знецінення дебіторської заборгованості збиток від 
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знецінення відображається щодо валової суми дебітора, включно з ПДВ, за виключенням 
резерву на знецінення на передплати видані.  
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть 
(ПДВ), крiм таких випадкiв: 
 ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим 

органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або 
частина витратної статтi, залежно вiд обставин; 

 дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або 
сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, 
вiдображеної в окремому балансi.  

 Товариство користується касовим методом з ПДВ, за яким: 
дата виникнення податкового зобов’язання з ПДВ  визначається як дата зарахування 

(отримання) коштів на поточний рахунок (у касу) платника ПДВ або дата отримання 
інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають постачанню) ним 
товарів (послуг); 
дата виникнення права на податковий кредит з ПДВ — як дата списання коштів з 
поточного рахунку (видачі з каси) платника ПДВ або дата надання інших видів 
компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають постачанню) йому товарів 
(послуг). 
При цьому виникає або відстрочене зобов’язання з ПДВ, або ж відстрочений актив з ПДВ, 
який відображається у складі інших оборотних активів або ж інших поточних зобовязань. 
 
 
Примітка 3. Новi та переглянутi стандарти та інтерпретації 
В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному 
році. Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов’язковими  для застосування з 01 
січня 2019 році.  
Стандарти та тлумачення були вперше прийняті до застосування Товариством за 
фінансовий рік, який починається на або після 1 січня 2019 року:  

 МСФЗ 16 „Оренда‟;  
 Тлумачення КТМСФЗ 23 „Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток‟;  
 Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015–2017 років;  
 Поправки до МСФЗ 9 „Фінансові інструменти‟ – Характеристики передоплати із 

негативною компенсацією;  
 Поправки до МСБО 28 „Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства‟ – 

Довгострокові частки в асоційованих та спільних підприємствах;  
 Поправки до МСБО 19 „Виплати працівникам‟ – Поправки, скорочення або 

погашення пенсійних планів.  
Прийняття до застосування поправок до стандартів не завдало суттєвого впливу на 
окремий фінансовий стан або показники діяльності, відображені в окремій фінансовій 
звітності, і не призвели до будь-яких суттєвих змін в обліковій політиці Товариства та 
сумах, відображених за поточний або попередні роки.  
 
3.1. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi 
застосовуватись Товариством 
На дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску такі стандарти і тлумачення, а 

також поправки до стандартів були випущені, але не набули чинності: 
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Концептуальна основа 

фінансової звітності 

01.01.2020 Нові Концептуальні засади дозволяється 

застосовувати з моменту публікації Поправки 

до стандартів в більшості випадків повинні 

застосуватися ретроспективно до річних 

періодів, що починаються 01 січня 2020 року 

або після. 

  

У березні 2018 року Рада з МСФЗ опублікувала нові Концептуальні основи подання 

фінансової звітності (далі  - КОФЗ). У новій редакції КОФЗ рада по МСФЗ оновила 

структуру документа, визначення активів і зобов’язань, а також презентувала нові 

положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов’язань, подання і розкриття 

даних у фінансовій  звітності  за МСФЗ. У новій редакції КОФЗ підкреслюється, що 

інформація представлена у фінансовій звітності також повинна допомагати користувачам 

оцінити ефективність керівництва компанії в управлінні економічними ресурсами. На 

відміну від версії документа 2010 року, дається явне посилання на поняття обачність і 

йдеться, що дотримання обачності дозволяє підтримати нейтральність представлення 

даних. Обачність визначається як прояв обережності при винесенні суджень в умовах 

невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті операцій, а не 

тільки їх юридичної форми.  

У новій редакції КОФЗ явно згадуються тільки дві форми звітності: Звіт про фінансовий 

стан і Звіт про фінансові результати. Інші форми об’єднані під назвою «Інші форми і 

розкриття» визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний період і 

містять порівняльну інформацію, а також за певних обставин – прогнозні дані. 

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» 01.01.2020 Опубліковано 22 жовтня 2018 року і 

вступають у силу для угод придбання з 

початку річного звітного періоду, який 

починається з 1 січня 2020 року або після цієї 

дати. 

 

 

Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із 
внесків і суттєвих процесів, які у сукупності формують здатність створити віддачу. 

Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність внеску і 

суттєвого процесу у тому числі для компаній, які знаходяться на ранніх етапах розвитку і 

ще не отримали віддачу. У разі відсутності віддачі, для того, щоб підприємство вважалося 

бізнесом, має бути наявним організований трудовий колектив. 

Визнання терміну «віддача» звужується, щоб зосередити увагу на товарах і 

послугах, які надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та інших доходів, 

при цьому виключаються результати у формі скорочення витрат та інших економічних 
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вигод. Крім того, наразі більше не потрібно оцінювати спроможність учасників ринку, 

замінювати відсутні елементи чи інтегрувати придбану діяльність і активи. 

Організація може застосувати «тест на концентрацію». Придбані активи не 

визнаються бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість придбаних валових 

активів сконцентрована в одному активі (або групі аналогічних активів). 

Ці зміни є перспективними. 

МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності» та МСБО 8 

«Облікова політика, зміни в 

облікових оцінках та помилки» 

01.01.2020 Опубліковані 31 жовтня 2018 року і вступають в 

силу для річних періодів, які починаються з 1 

січня 2020 року або після цієї дати  

 
Зміни уточнюють визначення  суттєвості та застосування цього поняття завдяки 

включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших стандартах 

МСФЗ. Крім того, були допрацьовані пояснення до цього визначення. 

Зміни також забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в 

усіх стандартах МСФЗ. 

Інформація вважається суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, 

викривлення або складність її розуміння може вплинути на рішення, які приймають 

основні користувачі фінансової звітності загального призначення на основі такої 

фінансової звітності, яка відображає фінансову інформацію про конкретну організацію, 

що звітує. 

МСБО 10 «Події після 

звітного періоду», МСБО 34 

«Проміжна фінансова 

звітність», МСБО 37 

«Забезпечення, непередбачені 

зобов’язання та 

непередбачені активи”. 

Керівництво із застосування 

МСФЗ 2 «Виплати на основі 

акцій»,  Посібник з 

застування МСФЗ 4 

«Договори страхування».  

Основи для висновків до 

МСФЗ 17»Страхові 

контракти»    

 

01.01.2020 Опубліковані 31 жовтня 2018 року і 

вступають у силу для річних періодів, які 

починаються з 1 січня 2020 року або після цієї 

дати. 

 

У всіх випадках словосполучення «економічні рішення» замінним словом 

«рішення» в поняття «користувачі» звузили до «основних користувачів». 
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МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти», МСФОЗ 7 

«Фінансові інструменти: 

розкриття інформації», МСБО 

39 «Фінансові інструменти, 

визнання та оцінка» 

01.01.2020 Опубліковані у вересні 2019 року і вступають у 

силу для річних періодів, які починаються з 1 

січня 2020 року або після цієї дати. 

 

 

Референсні процентні ставки, такі як  LIBOR, EURIBOR  і TIBOR, грають важливу 

роль на глобальних фінансових ринках. Вони використовуються в різних фінансових 

інструментах від іпотечних кредитів до похідних інструмента. 

Поправки: 

 змінили вимоги до обліку хеджування, при обліку хеджування передбачається, 
що контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові 
іпотеки, що хеджується і грошові потоки від інструменту хеджування не 
зміниться в результаті реформи. 

 обов’язкові для всіх відносин хеджування на які безпосередньо впливають 
реформи внутрішньобанківської ставки рефінансування. 

 не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи 
 вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини 

хеджування. 
Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 р. не застосовувало 

достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них і інтерпретації. Прогнозований 

(очікуваний) ступінь впливу опублікованих МСФЗ, поправок до них та інтерпретацій на 

наступні звітні періоди досліджується управлінський персоналом. 

 
Примітка 4. Суттєвi облiковi судження та оцiнки 
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ вимагає вiд 
керiвництва суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй 
звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про 
умовнi зобов'язання на звiтну дату.  
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються можливих майбутнiх подiй та iнших 
основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик 
виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв 
протягом наступного фiнансового року: 
Строк корисного використання основних засобiв  
Знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх корисного використання. 
Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того перiоду, протягом 
якого актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на предмет 
подальшої вiдповiдностi. 
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю. Оцiнка строкiв корисного 
використання об'єктiв основних засобiв вимагає вiд керiвництва застосування 
професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. Пiд час 
визначення строкiв корисного використання активiв керiвництво враховує умови 
очiкуваного використання активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких 
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буде експлуатуватися такий актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може у 
результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 
Iнформацiя про строки корисного використання груп основних засобiв розкривається у 
Примiтцi 2.5. 
 
Резерв пiд кредитнi збитки  
Товариство регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет 
зменшення корисностi.  Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє 
судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли боржник зазнає 
фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних 
дебiторiв. Товариство аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на 
основi спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань 
позичальниками в складi Товариства або змiну економiчних умов нацiонального чи 
мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов'язань за активами у 
складi Товариства. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про 
структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику 
й об'єктивних ознак зменшення корисностi за Товариствоми дебiторської заборгованостi. 
Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при коригуваннi 
даних спостережень стосовно Товариства дебiторської заборгованостi для вiдображення 
поточних обставин. 
 
Податкове та iнше законодавство 
Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний 
контроль та митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi 
акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i 
центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. 
Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що 
тлумачення ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть Товариства, є 
правильним, i що Товариство дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi 
законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. 
Товариство не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими 
органами. 
Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань  
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими 
рiзницями у разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до 
якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки 
керiвництва необхiднi для визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi 
можуть бути визнанi виходячи з iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного прибутку 
майбутнiх перiодiв, а також стратегiї податкового планування в майбутньому.  
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених 
податкових активiв i зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства, 
якi базувалися на iнформацiї, наданої керiвництвом на момент складання цiєї фiнансової 
звiтностi. 
 
Державна власнiсть, що не пiдлягає приватизацiї  
Згiдно з договором експлуатацiї газорозподiльних систем, пiдписаним мiж Товариством та 
Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, Товариство отримала 
основнi засоби для забезпечення розподiлу природного газу. На основi аналiзу договору 
експлуатацiї, керiвництво Товариства вважає, що всi ризики та винагороди вiд 
користування цими активами переходять до Товариства, тому цi активи визнаються у 
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окремому балансi Товариства в момент отримання з вiдповiдним вiдображенням у складi 
iншого додаткового капiталу. Керiвництво вважає, що Товариство буде i надалi 
використовувати цi активи в осяжному майбутньому. 
 
Знецiнення нефiнансових активiв  
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi 
потоки, перевищує його вiдновлювальну вартiсть, яка є найбiльшою з наступних величин: 
справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання. 
Розрахунок справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж базується на наявнiй 
iнформацiї по комерцiйним операцiям продажу аналогiчних активiв, якi мають 
обов'язкову силу, або на ринкових цiнах за вирахуванням додаткових витрат, понесених у 
зв'язку з вибуттям активу. Розрахунок цiнностi вiд використання базується на моделi 
дисконтованих грошових потокiв. Грошовi потоки беруться з бюджету на наступнi п'ять 
рокiв i не включають в себе дiяльнiсть з реструктуризацiї, по проведенню якої у 
Товариства ще немає зобов'язань, або суттєвi iнвестицiї в майбутньому, якi полiпшать 
результати активiв пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки,  i які перевiряються на предмет 
знецiнення. Сума очiкуваного вiдшкодування найбiльш чутлива до ставки дисконтування, 
що використовується в моделi дисконтованих грошових потокiв, а також до очiкуваних 
потокiв грошових коштiв i темпiв росту, якi використовуються з метою екстраполяцiї. 
 
Податки та iншi обов'язковi платежi в бюджет 
Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому 
законодавствi, а також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу 
iснує невизначенiсть. Пiдприємство не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, 
проведених податковими органами.  
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаним податковим збиткам в 
тiй мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть 
бути зарахованi податковi збитки. 
 
 
Примітка 5. Нематерiальнi активи 
 

Нематеріальні активи представлені в звітності у вигляді прав користування 

майном, авторських та суміжних з ними прав (програмні продукти), інших нематеріальних 

активів (ліцензій, дозволів, патентів тощо). 

 Нематеріальні активи Разом 

Первісна вартість   

На 31 грудня 2017 312 312 

Придбання 120 120 

Вибуття   

На 31 грудня 2018 432 432 

Придбання   
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Вибуття (5) (5) 

На 31 грудня 2019 427 427 

Накопичений знос  

На 31 грудня 2017 (289) (289) 

Нарахований знос (10) (10) 

Вибуття зносу   

На 31 грудня 2018 (299) (299) 

Нарахований знос (28) (28) 

Вибуття зносу 5 5 

На 31 грудня 2019 (322) (322) 

Балансова вартість   

 На 31 грудня 2017 23 23 

 На 31 грудня 2018 133 133 

 На 31 грудня 2019 105 105 

 
Примітка 6. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй 
протягом 2019-2018 рокiв були такими: 

 Земля, будiвлi та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспорт iншi основнi 

засоби 

Незавершенi 

капiтальнi 

iнвестицiї 

Всього В тому числі 

Державне 

майно 

Первісна вартість  

На 31.12.2017 285321 1780 2638 968 8113 298820 228866 

Придбання 

(реконструкція) 

9004 520 707 64 9849 20144 7008 

Вибуття (257) (85) (69) (1) (9930) (10342)  

На 31.12.2018 294068 2215 3276 1031 8032 308622 235874 

Придбання 

(реконструкція) 

8442 319 1137 395 6623 16916 3346 

Вибуття  (58) (66) (16) (10041) (10181)  
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На 31.12.2019 302510 2476 4347 1410 4614 315357 239220 

Нарахований знос  

На 31.12. 2017 (214412) (1419) (1714) (738) - (218283) (173582) 

Нарахований знос (6126) (128) (177) (157) - (6588) (5196) 

Прийнятий знос (59)  - - - (59) - 

Вибуття зносу 15 85 69 1 - 170 - 

На 31.12. 2018 (220582) (1462) (1822) (894) - (224760) (178778) 

Нарахований знос (6413) (289) (254) (118) - (7074) (5407) 

Прийнятий знос (474) - - - - (474) - 

Вибуття зносу  58 63 16 - 137 - 

На 31.12.2019 (227469) (1693) (2013) (996) - (232171) (184185) 

Балансова вартість  

 На 31.12.2018 73486 753 1454 137 8032 83862 57096 

 На 31.12.2019 75041 783 2334 414 4614 83186 55035 

Коефіцієнт зносу 0,75 0,68 0,46 0,71 - 0,74 0,77 

Коефіцієнт 

придатності 

0,25 0,32 0,54 0,29 - 0,26 0,23 

 
Перевiрка зменшення корисностi  
Керiвництво Товариства в 2018 та 2019 роках не виявило ознак зменшення корисностi 
основних засобiв.  

Товариство має в оренді земельнi дiлянки: 
 0,5644 га з  листопада 2013 на 5 років, продовжено в 2019 до 2023 року; 
 0,27 га з липня 2018 року на 5 років; 
 0,0443 га з листопада 2012 на 49 років; 
 0,107 га з січня 2016 року на 20 років 
 0,0012 га з грудня 2016 року до 2025 року  

 Передача права власностi на цi земельнi дiлянки пiсля закiнчення строкiв за 
договорами оренди не передбачена. Управлiнський персонал розглядає оренду земельних 
дiлянок як операцiйну оренду. 

Станом на 31 грудня 2019  року у товариства: 
-вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв; 
-вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких 

зменшилася, або якi були втраченi чи переданi; 
-вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди. 
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Протягом 2019 року товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання 
пiдприємств.   

На 31.12.2019 року в експлуатацiї знаходяться повністю амортизовані основнi засоби, 
первiсна вартiсть яких складає 5823 тис.грн в т.ч. державного майна 3635 тис.грн (станом 
на 31.12.18 - 2676 тис.грн в т.ч. державного майна 543 тис.грн ) 

Станом на 31.12.2019 АТ «Лубнигаз» користується кредитними коштами 
(відновлювальною кредитною лінією) згідно кредитного договору № 386, укладеного 
29.07.2019р. з АТ «Полікомбанк» строком дії до 29.07.2020р,  відповідно до якого частина 
основних засобів (нерухоме майно) первісною вартістю  49136 тис.грн (залишкова 13306 
тис.грн.) надані в іпотеку. 

 
Примітка 7. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 
Станом на 31 грудня iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї включали: 1 101   тис. грн. 
Фінансові інвестиції це інвестиції у дочiрнi Товариства: 

Підприємство, адреса 

Розмір 

статутного 

капіталу 

Вид діяльності 

Доля власності 

01.01.2019 31.12.2019 

ТОВ «ТД «Лубнигаз» м.Лубни, 

вул. Л.Толстого, буд.87 

1,0 тис.грн. Торгівля газом через 

місцеві (локальні) 

трубопроводи 

100 % 100 % 

Крім окремої фінансової звітності Товариство подає ще і консолідовану фінансову 
звітність. 
 
 
Примітка 8. Запаси 
Станом на 31 грудня запаси включали: 
 

Найменування статті 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Сировина і матеріали  5920 4540 4320 

Товари (газ) - - - 

Разом 5920 4540 4320 

 

На дату фінансової звітності запаси відображаються за  найменшою вартістю –  
ціни придбання без ПДВ. 

 
Примітка 9. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
 
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть включала: 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Дебiторська заборгованiсть за 
розподiл природного газу 

236 1881 

Iнша дебiторська заборгованiсть 6429 6163 

Резерв пiд кредитнi збитки - - 
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Дебiторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги разом 
(рядок 1125) 

6665 8044 
 

 
10.1. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включала: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Авансовi платежi за товари та 
послуги 

1198 1156 

Iншi авансовi платежi - - 

Дебiторська заборгованiсть за 
виданими авансами разом (рядок 
1130) 

1198 1156 

  
10.2. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включала: 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Податок на додану вартiсть  - 

Податок на прибуток 24 24 

Iншi розрахунки по податкам 1 - 

Дебiторська заборгованiсть за 
розрахунками з бюджетом разом 
(рядок 1135) 

25 24 

 
10.3. Iнша дебiторська заборгованiсть 
Станом на 31 грудня iнша дебiторська заборгованiсть включала: 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Поточна: 

Дебiторська заборгованiсть за 
пенi, неустойки та за рiшенням 
суду 

41716 22873 

Заборгованість повязаних сторін 19364 3136 

Iншi активи 72 54 

Резерв пiд знецiнення (12) (12) 

Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть разом (рядок 
1155) 

61140 26051 

 
Рух за статтями резерву пiд знецiнення є таким: 

 2019р 2018 р 

На 1 сiчня 12 12 

Списано за рiк - - 

Нараховано за рiк - - 

На 31 грудня 12 12 

 
Примітка 10. Грошi та їх еквiваленти 
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали: 
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 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Грошовi кошти на 
банкiвських рахунках 

192 648 

Кошти в дорозi - - 

Грошовi кошти в касi   

Грошi та їх еквiваленти 
разом (рядок 1165) 

192 648 

  
Примітка 11. Iншi активи 
Станом на 31 грудня iншi активи включали: 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Оборотнi:   

Iншi активи 6213 9525 

Iншi оборотнi активи разом 
(рядок 1190) 

6213 9525 

Інші оборотні активи відображають податок на додану вартість за пільгою (по оплаті), 
строк влючення до декларації з ПДВ ще не настав.  
 
Примітка 12. Власний капiтал 
Зареєстрований (пайовий) капiтал 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр., зареєстрований статутний капiтал Товариства 
складав 400533 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 1,5 грн. кожна. Одна акцiя дає 
право одного голосу. Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр. загальна облiкова вартiсть 
внесеного капiталу становила 601 тис. грн.  
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв, виходячи з кiлькостi акцiй в оборотi, склад 
акцiонерiв Товариства є наступним: 

Акціонери Країна реєстрації 31 грудня 2019, % 31 грудня 2018,% 

ПАТ «Національна 
акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» 

01001 м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 6 

25,0004 25,0004 

ТОВ «Інвестиційна 
компанія «ФІНЛЕКС-
ІНВЕСТ» 

Київ, вул. Московська 
б.46/2, 17 поверх, оф.9 

25,9996 25,9996 

Компанія «AER ALTER 
ENERGY RESOURCES 
LTD» 

Лондон, Фінчлі Роуд, 
176, оф.8 

25,0756 25,0756 

Компанія «GREEN 
ENERGY CAPITAL 
INVESTMENT» 

Лондон, Шеперд Маркет 
8, оф.21 

19,4741 19,4741 

Фізичні особи, 1076 чол.  4,4503 4,4503 

Разом  100 100 

 

 
Додатковий капiтал 
Договiрна вартiсть безкоштовно отриманих основних засобiв  

Додатковий капiтал включає безкоштовно отримане державне майно за вартiстю, що 

була узгоджена мiж Товариством та розпорядником майна, згідно договору про надання 

на праві господарського відання державного майна, яке використовується для 
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забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на 

балансі господарського товариства з газопостачання та газифікації і не може бути 

відокремлене від його основного виробництва, який діє до моменту відчудження майна з 

державної власності. Додатковою угодою від 24.05.2017 року змінено назву, преамбулу та 

всі розділи цього договору. Назву договору змінено на « Договір експлуатації 

газорозподільних систем або їх складових». Договір діє до його припинення з підстав 

передбачених умовами договору. А також вартість прийнятих на баланс у господарське 

відання об»єктів газозабезпечення комунальної власності  згідно рішень органів місцевого 

самоврядування. Крім цього до іншого додаткового капіталу включена  дооцінка 

Товариства основних засобів «Будинки, споруди та передавальні пристрої»,  в тому числі 

державного майна, яка проводилась станом на 31.03.2010 року. 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).    
     Непокритий збиток складає: на початок звітного періоду  47765 тис. грн., на кінець 

звітного періоду 47681 тис. грн.  Прибуток за 2019 рік складає 108 тис. грн.  Чисті активи 
на дату Балансу становлять 33 567 тис. грн., станом на 31 грудня 2018 року 34944 тис.грн. 

 

 
Примітка 13. Iншi фiнансовi зобов'язання 
Станом на 31 грудня iнша фiнансовi зобов'язання включали: 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Реструктурована 
кредиторська 
заборгованiсть (i) 

3139 3628 

Iншi довгостроковi 
зобов'язання (рядок 1515)  

3139 3628 

Поточна кредиторська 
заборгованiсть за 
довгостроковими 
зобов'язаннями (рядок 1610) 

489 2068 

Заборгованість повязаних 
осіб 

54329 23823 

Iншi фiнансовi зобов'язання  3797 7000 

 
  

Довгострокові зобов'язання Товариства станом на 31.12.2019 року складають 3139 

тис.грн. (2018:3628 тис.грн.) і відображають  реструктуризований ( на виконання п.2.6 

Закону України «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та 

електричну енергію») борг перед ДК «Газ України» за природний газ  ( поставлений у 

2010 році)  згідно договору про реструктуризацію заборгованості у відповідності до якого 

підлягає сплаті у 2020-2027 роках 3139 тис.грн. 

Реструктурована кредиторська заборгованiсть пiдлягає погашенню у 2019-2027 роках.  
 
Примітка 14. Забезпечення 
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Станом на 31 грудня забезпечення включали: 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Резерв невикористаних вiдпусток 2982 3007 

Забезпечення разом 2982 3007 

Поточнi забезпечення (рядок 
1660) 

2982 3007 

 
Забезпечення виплат персоналу 
Товариство несе зобов'язання одноразової виплати пенсiйного забезпечення працiвникам з 
тривалим стажем, а також бонусiв з нагоди ювiлею.  
Крiм цього, Товариство несе зобов'язання компенсувати Державi Українi суму пенсiйних 
нарахувань, що виплачуються Державою спiвробiтнику Товариства, який працював 
певний перiод часу у шкiдливих умовах (як зазначено статутними положеннями) i який, 
таким чином, має право на раннiй вихiд на пенсiю i отримання пенсiйного забезпечення 
до досягнення звичайного пенсiйного вiку (як визначено статутними положеннями). 
Рух забезпечень 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року: 

 Резерв невикористаних вiдпусток Всього 

На 1 сiчня 2019 року 3007 3007 

Суми вiдображенi у окремому 
звiтi про фiнансовi результати 

3433 3433 

Виплаченi винагороди 3458 3458 

На 31 грудня 2019 року 2982 2982 

Довгостроковi забезпечення 
(рядок 1520) 

- - 

Поточнi забезпечення (рядок 
1660) 

2982 2982 

Забезпечення разом 2982 2982 

 
Рух забезпечень 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року: 
 
 Резерв 

невикористаних 
вiдпусток 

Всього 

На 1 сiчня 2018 року 2758 2758 

Суми вiдображенi у окремому звiтi про фiнансовi 
результати 

3436 3436 

Виплаченi  3187 3187 

На 31 грудня 2018 року 3007 3007 

Поточнi забезпечення (рядок 1660) 3007 3007 

Забезпечення разом 3007 3007 

 

 
 
Примітка 15. Поточна кредиторська заборгованiсть  
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Заборгованiсть за постачання 39986 30932 
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природного газу 

Заборгованiсть за 
транспортування  природного 
газу 

- - 

Заборгованiсть за матерiали та 
послуги 

14518 15300 

Поточна кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги разом (рядок 1615)  

54504 46232 

 
В середньому, контрактний термiн погашення кредиторської заборгованостi складає 60 
днiв. 
 
15.1. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 
Станом на 31 грудня кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включала: 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Заборгованiсть з податку на 
додану вартiсть 

1238 567 

Заборгованiсть з податку на 
прибуток 

- - 

Iншi податки 383 335 

Поточна кредиторська 
заборгованiсть за розрахунками з 
бюджетом разом (рядок 1620) 

1621 902 

 

 
15.2 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 
включала: 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Аванси отриманi за розподiл 
природного газу 

3 712 3 809 

Iншi аванси отриманi 917 1 032 

Поточна кредиторська 
заборгованiсть за одержаними 
авансами разом (рядок 1635) 

4629 4841 
 

 
 
15.3. Iншi поточнi зобов'язання 
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованiсть: 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Фiнансова допомога 192 - 

Iншi поточнi зобов'язання 3307 4916 

Iншi поточнi зобов'язання разом 
(рядок 1690)  

3499 
 

4916 

Заборгованість повязаних сторін 54329 23823 

 
Примітка 16. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
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За рiк, що закiнчився 31 грудня, чистий доход включав: 

 2019 р. 2018р. 

Розподiл природного газу 76172 93 873 

Iншi доходи 6653 4665 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї 
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
разом (рядок 2000) 

82825 98538 

 
Нижче наведена деталiзована iнформацiя про основний дохiд Групи за типами клiєнтiв: 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року: 

 Юридичнi особи Фiзичнi особи Всього 
 

Розподiл природного газу 29914 46258 76172 

Інші доходи 5366 1287 6653 

Дохiд разом 35280 47545 82825 

 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року: 

 Юридичнi особи Фiзичнi особи Всього 
 

Розподiл природного газу 32657 61216 93873 

Інші доходи 2502 2163 4665 

Дохiд разом 35159 63379 98538 

 
Продаж та розподiл природного газу 
Приймання - передача обсягу природного газу вiдбувається на межi балансової 
належностi газових мереж. Розрахунковим перiодом згiдно договору постачання та 
розподiлу природного газу є календарний мiсяць. Звичайний термiн сплати для фiзичних 
споживачiв складає вiд 5 до 30 днiв пiсля закiнчення мiсяця надання послуг. Для 
юридичних осiб звичайними умовами оплати є авансовий платiж. 
 
Примітка 17.  Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) включала: 
 2019 р. 2018р. 

Витрати на персонал та 
вiдповiднi нарахування 

32210 30522 

Запаснi частини та матерiали 66872 83687 

Знос та амортизацiя 6934 6441 

Iншi витрати 3249 2151 

Собiвартiсть реалiзованої 
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
разом (рядок 2050) 

109265 122801 

   
 
Примітка 18. Iншi операцiйнi доходи 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi доходи включали: 

 2019 р. 2018р. 
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Штрафи отриманi 36164 20872 

Дохiд вiд оренди 601 638 

Дохiд вiд продажу запасiв 106 5034 

Iншi операцiйнi доходи 706 135 

Iншi операцiйнi доходи разом 

(рядок 2120) 

37577 26679 

 
 
 
Примітка 19. Адмiнiстративнi витрати 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включали: 

 2019 р. 2018р. 

Витрати на персонал та 
вiдповiднi нарахування 

10192 9744 

Витрати на банкiвськi послуги, 
страхування та iншi професiйнi 
послуги 

328 464 

Утримання адмiнiстративних 
примiщень та витратнi матерiали 

1487 1129 

Знос та амортизацiя 168 157 

Iншi витрати 239 292 

Адмiнiстративнi витрати разом 
(рядок 2130) 

12414 11786 
 

 
 
Примітка 20. Iншi операцiйнi витрати 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi витрати включали: 

 2019 р. 2018р. 

Нарахованi штрафи та пенi 331 268 

Витрати на персонал та 
вiдповiднi нарахування 

761 525 

Собiвартiсть реалiзованих 
виробничих запасiв 

106 287 
 

Iншi операцiйнi витрати 1680 1068 

Iншi операцiйнi витрати разом 
(рядок 2180) 

2878 2148 

 
Примітка 21. Фiнансовi витрати та iншi фiнансовi доходи 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, фiнансовi витрати та iншi фiнансовi доходи включали: 

 2019 р. 2018р. 

Фiнансовi витрати:    

Процентнi витрати за 
банкiвськими кредитами 

1123 754 

Вiдсотковi витрати разом 1123 754 
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Фiнансовi витрати разом (рядок 
2250) 

1123 754 

 
 
Примітка 22. Податок на прибуток 
Нижче представленi основнi компоненти податкових витрат з податку на прибуток за 
роки, що закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 рокiв: 
Податок на прибуток у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати 

 2019 р. 2018р. 

Витрати з поточного податку на 
прибуток 

  

Вiдстрочений податок на 
прибуток, визнаний у поточному 
роцi 

487 -2581 

Витрати (дохiд) з податку на 
прибуток (рядок 2300) 

487 -2581 

Впродовж 2018-2019 рокiв застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в 
Українi складала 18%.  
Нижче наведено узгодження мiж фактичними витратами з податку на прибуток та 
добутком бухгалтерського прибутку до оподаткування i нормативної ставки податку на 
прибуток за роки що закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 роки:  

 2019 р. 2018р. 

Бухгалтерський прибуток 
(збиток) до оподаткування 

595 -10408 
 

Податок на прибуток, 
розрахований за ставкою 18% 

107 -1873 

Чистий вплив неоподатковуваних 
доходiв та витрат, що не 
включаються до складу витрат 
(доходiв) при визначеннi 
оподаткованого прибутку   
 

380 -308 
 

Витрати (дохiд) з податку на 
прибуток (рядок 2300) 

487 -2181 

   
Примітка 23. Операцiї з пов'язаними сторонами та внутрішні операції  
Товариства. 
Відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», пов’язаними 
вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі 
впливати на операційні або фінансові рішення іншої сторони. При розгляді кожного 
можливого випадку відносин з пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих 
відносин, а не лише юридична форма. 
До пов’язаних сторін входить: 

1) Материнська компанія АТ «Лубнигаз» - власниками значного пакету ацій є  
 ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код за ЄДРПОУ 

20077720), якому належать 25,0004%, контролюючою стороною якого є Кабінет 
міністрів України, кінцевий бенефіціарний власник відсутній 

 ТОВ «Інвестиційна компанія «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 20036655), якій 

належить 25,9996%, контролюючою стороною якого є NG CHING YU. 19.11.1971. K 
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02851025, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА, М. ГОНКОНГ, ВУЛ. ХЕННЕСІ 

РОАД, БУД., 16.  

 Компанія «AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD», якій належить 25,0756%, 

контролюючою стороною якого є Зубарев Дмитро Юрійович, 22.10.1967. 

ідендифікаційний код 2476614395,   м.Київ вул. Російська, буд. 76/4 кв.5  

 Компанія «GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMENT», якій належить 19,4741%, 

контролюючою стороною якого є Тарашевський Владислав Станіславович 22.09.1948 , 

ідендифікаційний код 1779713891, м. Київ, вул.Бурмистренко, буд.10, кв.84. 

2) Підприємства під спільним котролем – Товариства, які перебувають під спільним 

контролем Товариства, інформація щодо яких відображена у Примітці 5 до окремої 

фінансової звітності. 

3) Ключовий управлінський персонал – фізичні особи, які мають повноваження та 

відповідають за планування, управління та контроль діяльності Товариства прямо чи 

опосередковано, і включають членів Правління, Наглядової Ради, керівників підприємств, 

що знаходяться під спільним контролем та їхніх прямих родичів. 

4) Інші пов’язані сторони – включають компанії, які є афілійованими компаніями 

Товариства. 

 
Найбiльш суттєвi операцiї з пов'язаними сторонами стосуються послуг з розподiлу 
природного газу. Iншi операцiї здiйснюються на постiйнiй основi у ходi звичайної 
господарської дiяльностi та включають придбання матерiалiв, послуг i обладнання. 
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами, якi є iндивiдуально суттєвими, були 
такими (без урахування резерву пiд кредитнi збитки):  

 31.12.19  31.12.18 

Необоротнi активи 

Iншi фiнансовi iнвестицiї 1101 313 

Оборотнi активи 

Дебiторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги 

  

Дебiторська заборгованiсть iз 
нарахованих доходiв 

19364 3136 

Фiнансовi зобов'язання 

Кредиторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги 

54329 23823 

Поточна кредиторська 
заборгованiсть за одержаними 
авансами 

  

 
Наведена нижче таблиця мiстить iнформацiю про загальнi суми операцiй з мiж 
Товариством та пов'язаними сторонами на: 

 Продажi пов'язаним особам Покупки у пов'язаних сторін 
 

 2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 

Товариства, що мають 
долю в материнській 
компанії 

853 - 1230 51956 

Товариства, що спільно 
контролюються  

47064 62598 47064 62598 
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Залишки в розрахунках мiж Товариством та пов'язаними сторонами на звiтну дату 
представленi нижче: 
 
 Заборгованiсть пов'язаних сторiн 

* 
Заборгованiсть перед пов'язаними 
сторонами * 

 
 2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 
Товариства, що мають долю 
в материнській компанії 

  16925 16362 

Товариства, що спільно 
контролюються  

19364 3136 54329 23823 

 
 
Умови операцiй з пов'язаними сторонами 
Залишки за операцiями на кiнець року є незабезпеченими, безпроцентними та 
погашаються грошовими коштами. За дебiторською або кредиторською заборгованiстю 
пов'язаних сторiн не було надано або отримано жодних гарантiй. Станом на 31 грудня 
2019 року в Товаристві резерв пiд кредитнi збитки дебiторської заборгованостi пов'язаних 
сторiн вiдсутнiй (31 грудня 2018 р.: вiдсутнiй).  
 
Винагорода ключового управлiнського персоналу Товариства 
Винагорода ключовому управлiнському персоналу в кiлькостi 11 осiб (Генеральний 
директор та члени Дирекції, голова та члени Наглядової ради) за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2019 р., склала 1977 тис. грн., i включена в адмiнiстративнi витрати (31 грудня 
2018 р.- 2301 тис. грн.). 
Загальна сума винагороди ключовому управлінському персоналу, включена до 
заробітної плати і витрат на персонал.  

 2019 2018 

Короткострокові виплати 
працівникам 

1977 2301 

 
Товариство не застосовує винагород у формi опцiонiв на придбання акцiй для керiвникiв 
та не має зобов'язань з пенсiйного забезпечення перед колишнiми або теперiшнiми 
членами Правлiння i Наглядової ради. 
 

Примітка 24. Договiрнi та умовнi зобов'язання 
Загальнi умови функцiонування 
 
Свою дiяльнiсть Товариство здiйснює в Українi. Полiтична i економiчна ситуацiя в країнi 
в 2019 роцi в значнiй мiрi визначалася факторами, якi виникли в 2014-2015 роках i 
характеризувалися нестабiльнiстю, що призвело до погiршення стану державних фiнансiв, 
волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищенню темпiв 
iнфляцiї i девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют. 
Уряд України продовжує здiйснювати комплексну програму структурної реформи, 
спрямованої на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та 
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управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформування судової системи з кiнцевою метою 
забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. 
Слабкiсть нацiональної валюти, в поєднаннi з обмеженнями по мiжнародних розрахунках, 
негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, що триває, нестабiльнiсть на традицiйних 
експортних ринках країни i високий рiвень інфляції, є ключовими ризиками для 
стабiлiзацiї операцiйного середовища в Українi в найближчому майбутньому. Подальша 
пiдтримка з боку МВФ та iнших мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки 
зазначених вище структурних реформ. 
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi, i якi оцiнюються, 
результати зазначених факторiв на фiнансовий стан i результати дiяльностi Товариства у 
звiтному перiодi. 
Керiвництво не може передбачити всi змiни, якi можуть мати вплив на економiку в 
цiлому, а також те, якi наслiдки вони можуть мати на фiнансовий стан Товариства в 
майбутньому. Керiвництво вважає, що їм здiйснюються всi заходи, необхiднi для 
пiдтримки стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства. 
Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в 
результатi такої невизначеностi. Про такі корегування буде повiдомлено, якщо вони 
стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi. 
Вплив уряду на полiтику встановлення тарифiв 
Український газовий сектор знаходиться на етапi реструктуризацiї та реформування. 
Так як iснує невизначенiсть щодо розмiру майбутнiх тарифiв на розподiл природного газу, 
а дiючi тарифи не вiдповiдають реальнiй ситуацiї, що склалася на ринку природного газу, 
неможливо передбачити потенцiйний вплив цих реформ на фiнансовий стан Товариства та 
її дiяльнiсть.   
Державне майно, отримане за договором експлуатацiї 
Станом на 1 сiчня 2011 року Товариство мала договiр з НАК "Нафтогаз України" на 
оперативне управлiння державним майном. В кiнцi 2012 року цей договiр припинив свою 
дiю i стосовно цього майна Товариство пiдписала договiр щодо надання на правi 
господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення 
розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi 
господарського товариства iз газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене 
вiд його основного виробництва (далi - "Договiр") з Мiнiстерством енергетики та вугiльної 
промисловостi України.  

Договiр дiє до моменту вiдчуження майна з державної власностi. Договiр може 
бути розiрваний за взаємною згодою сторiн, у випадку лiквiдацiї Товариства та у випадку 
невиконання Товариством певних положень Договору, таких як забезпечення умов 
безпечної та безаварiйної експлуатацiї державного майна, виконання робiт, пов'язаних з 
полiпшенням, вiдновленням, ремонтом, реконструкцiєю та технiчним обслуговуванням 
державного майна, вiдповiдно до умов чинного законодавства України. 
З огляду на те, що державна власнiсть не пiдлягає приватизацiї i складає суттєву частину 
бiзнесу Товариства, майбутня дiяльнiсть i фiнансовi показники Товариства залежать вiд 
подовження дiї Договору.  
Керiвництво вважає, що навiть у разi припинення дiї Договору, Товариство продовжить 
використовувати цi активи у газорозподiльному секторi в осяжному майбутньому. 
Податковi ризики 
Операцiї Товариства та її фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу регуляторних змiн 
в Українi, в тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових 
нормативних актiв. 
Юридичнi аспекти 
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У ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство є об'єктом судових позовiв i 
претензiй. Коли ризик вибуття ресурсiв, пов'язаний iз такими судовими позовами i 
претензiями, вважався iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, 
Товариство вiдповiдним чином включала такi вибуття до звiту про фiнансовi результати. 
Якщо керiвництво Товариства оцiнює ризик вибуття ресурсiв як iмовiрний або сума 
такого вибуття не може бути достовiрно оцiнена, Товариство не створює резерву пiд 
умовнi зобов'язання. Такi умовнi зобов'язання вiдображаються у цiй фiнансовiй звiтностi. 
Цi умовнi зобов'язання можуть реалiзуватись у майбутньому, якщо вибуття ресурсiв стане 
можливим. 
Станом на 31 грудня 2019 року такi нарахованi умовнi зобов'язання у складi iнших 
поточних зобов'язань вiдсутнi (2018: вiдсутнi). 
 
Питання охорони навколишнього середовища 
Звичайна господарська дiяльнiсть Товариства може завдавати шкоди навколишньому 
середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi 
змiнюються та постiйно переглядаються. В мiру  визначення зобов'язань вони негайно 
визнаються. Потенцiйнi зобов'язання, що можуть виникнути в результатi суворiшого 
застосування iснуючих нормативно-правових актiв, позовiв громадян або змiн у 
законодавствi чи нормативно-правових актах, наразi неможливо оцiнити. Керiвництво 
вважає, що за iснуючих умов застосування вимог законодавчих актiв не iснує суттєвих 
зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, якi мають бути нарахованi 
у фiнансовiй звiтностi. 
 
Концентрацiя закупок  
Протягом 2019 року Товариство придбало послуги з транспортування газу магiстральними 
газопроводами та послуги балансування обсягiв природного газу у ПАТ "Укртрансгаз" на 
загальну суму 457462 тис. грн. (2018:  628136 тис. грн)  
 
Капiтальнi зобов'язання 
Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не мала зобов'язань з придбання та 
будiвництва основних засобiв (на 31 грудня 2019 року: вiдсутнi). 
 
 
Примітка 25. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика 
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають дебiторську та кредиторську 
заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. Основна цiль цих фiнансових 
iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi iншi 
фiнансовi активи i зобов'язання, такi як iнша дебiторська та iнша кредиторська 
заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйно-господарської дiяльностi 
Товариства.  
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Товариства ризик лiквiдностi та 
кредитний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. 
Товариство не зазнає валютного ризику. Товариство не зазнає процентного ризику, 
оскiльки процентна ставка за вiдновлювальною кредитною лiнiєю Товариства не має 
змiнної частини i не прив'язана до будь-якої референтної ставки. 
Категорiї фiнансових iнструментiв 
Станом на  31 грудня 2019 року: 

31-12-2019 
 

Примітка Сума 
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Фiнансовi активи  49749 

Фiнансовi активи, що 
облiковуються за справедливою 
вартiстю через iнший сукупний 
дохiд:  

  

Фiнансовi iнвестицiї  1116 

Фiнансовi активи, що 
облiковуються за амортизованою 
вартiстю:  

 48633 

Довгострокова дебiторська 
заборгованiсть 

 - 

Дебiторська заборгованiсть за 
продукцiю, товари, роботи, 
послуги 

 6665 

Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть 

 41776 

Грошi та їх еквiваленти  192 

Фiнансовi зобов'язання  61634 

Зобов'язання,  що облiковуються 
за амортизованою вартiстю: 

  

Реструктурована кредиторська 
заборгованiсть 

 3631 

Довгостроковi зобов'язання за 
договорами фiнансової допомоги 

 - 

Поточна кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги 

 54504 

Iншi поточнi зобов'язання  3499 

 
 
Ризик лiквiдностi 
Метою Товариства є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом 
використання умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення 
процентних позик. Товариство аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками 
погашення та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання 
зобов'язань за вiдповiдними iнструментами.  

У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов'язань Товариства 
станом на 31 грудня на основi недисконтованих контрактних платежiв: 
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31 грудня 2019 року До 6 
мiсяцiв 

6 - 12 
мiсяцiв 

1-3 роки 
  

3-6 рокiв Понад 6 
рокiв 

Всього 

Iншi довгостроковi 
зобов'язання 

 489 978 1186 978 3628 

Кредиторська 
заборгованiсть за 
товари, роботи, 
послуги 

54504 - - - - 54504 

Iншi поточнi 
зобов'язання 

3499 - - - - 3499 

 
31 грудня 2018 року До 6 

мiсяцiв 
6 - 12 
мiсяцiв 

1-3 роки 
  

3-6 рокiв Понад 6 
рокiв 

Всього 

Iншi довгостроковi 
зобов'язання 

 2068 978 1186 1467 5696 

Кредиторська 
заборгованiсть за 
товари, роботи, 
послуги 

46232 - - - - 46232 

Iншi поточнi 
зобов'язання 

4916 - - - - 4916 

 
 
Кредитний ризик 
Фiнансовi iнструменти, якi  потенцiйно створюють значний кредитний ризик, переважно 
включають дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти.  
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. 
Товариство не вимагає застави за фiнансовими активами. Керiвництво розробило 
кредитну полiтику, й потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються. Кредитний 
ризик Товариства вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i 
керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах 
сумнiвних боргiв.  
Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Товариства, якi включають 
грошовi кошти та їх еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi 
контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Товариством. Сума 
максимального розмiру ризику в таких випадках дорiвнює балансовiй вартостi 
вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 
 
Управлiння ризиком недостатностi капiталу 
Завданням Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Товариства 
продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для 
акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування 
поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Товариства.  
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Товариства й може коригувати свою 
полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, 
тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2019 
та 2018 рокiв, цiлi, полiтика та процедури Товариства щодо управлiння капiталом не 
зазнали змiн.  
Товариство контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт фiнансової залежностi, що являє 
собою чисту заборгованiсть, подiлену на власний капiтал плюс чиста заборгованiсть. 
Товариство включає до складу чистої заборгованостi iншi довгостроковi зобов'язання, 
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включаючи поточну частину, кредиторську заборгованiсть, поточнi зобов'язання з 
одержаних авансiв та iншi поточнi зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв. 

 31-12-2019  31-12-2018 

Iншi довгостроковi 
зобов'язання, включаючи 
поточну частину 

3628 5696 

Довгостроковi 
зобов'язання за 
договорами фiнансової 
допомоги 

- - 

Кредиторська 
заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги 

54504 46232 

Iншi поточнi зобов'язання 3499 4916 

Мiнус: грошовi кошти та 
їх еквiваленти 

(192) (648) 

Чиста заборгованiсть 61439 56196 

Всього власний капiтал 33567 34944 

Капiтал i чиста 
заборгованiсть 

95006 91140 

 
 
  
 
Примітка 26. Оцiнка за справедливою вартiстю 
 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням 
рiзної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої 
оцiнки необхiдно об'рунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, 
такi оцiнки не завжди виражають суми, якi Товариство може отримати в iснуючiй 
ринковiй ситуацiї.  
 
Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та 
кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв'язку з 
короткостроковiстю погашення цих iнструментiв.  
Нижче наведено порiвняння балансової та справедливої вартостi всiх фiнансових 
iнструментiв, що належать Товаристві, i якi вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан:    

  Балансова вартiсть Справедлива вартiсть  

 31-12-2019 31-12-2018 31-12-
2019 

31-12-2018 

Фiнансовi активи     
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Дольовi фiнансовi iнструменти 
 

    

Дебiторська заборгованiсть за 
продукцiю, товари, роботи,послуги 
 

6665 8044 6665 8044 

Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть 
 

41776 22915 
 

41776 22915 

Фiнансовi зобов'язання     

Поточна кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги 
 

54504 46232 54504 46232 

Реструктурована кредиторська 
заборгованiсть 

3628 5696 3628 5696 

Довгостроковi зобов'язання за 
договорами фiнансової допомоги 

    

Iншi поточнi зобов'язання 3499 4916 3499 4916 

 
  
 
Примітка 27.  Плани керiвництва  
 
У 2020 році керівництво Товариства планує продовжити роботу з впровадження заходів 
по реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, належного виконання 
інвестиційної програми. 

Однією з основних проблем діяльності товариства є те, що Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, на протязі 

2017-2019 років не переглядався тариф на послуги із розподілу природного газу. 

Так, зокрема внаслідок не відповідності фактичної закупівельної ціни природного 

газу, що використовується для виробничо-технологічних потреб, ціні (заниженій), яка 

передбачена при встановленні НКРЕ КП тарифів на транспортування (розподіл) 

природного газу, не покрито тарифною виручкою вартість використаного природного газу 

для виробничо-технологічних потреб у 2017р. в сумі 14390,9 тис.грн.,  в 2018р – 27203,2 

тис.грн., а в 2019р – 11357 тис.грн. Крім того, в результаті суттєвого зменшення обсягів 

споживання газу на 31,1 млн.куб.м , або на 22,2% в порівнянні з передбаченими тарифом,  

в 2019 році недоотримано тарифної виручки в сумі 21752 тис.грн. Внаслідок 

вищевикладеного за результатами діяльності у 2019 році АТ «Лубнигаз» отримав валовий 

збиток в сумі  26440 тис.грн. збиток (до оподаткування ) склав 143 тис.грн. 

У 2019 році Товариством до НКРЕКП, для покращення фінансового стану 

Товариства, підвищення ліквідності активів, можливості розраховуватися за своїми 

зобов’язаннями   було надано документи для перегляду тарифу на послуги розподілу 

природного газу, який розрахований згідно «Тимчасової методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу», затвердженої постановою 

НКРЕКП. 
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В грудні 2019 року НКРЕКП прийняло Постанову №3030 «Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу для АТ «Лубнигаз», якою затверджені наступні 
тарифи на послуги розподілу природного газу: 

- на період з 01 січння 2020 до 30 червня 2020 включно у розмірі 1,05 грн за 1 куб.м. 
на місяць (без урахування ПДВ); 

- на період з 01 липня 2020 у розмірі 1,33 грн. за куб.м. (без урахування ПДВ). 
Середньозважений тариф на послуги розподілу природного газу на 2020 рік 

становить 1,19 грн.  за куб.м. (без урахування ПДВ). 
Таким чином, з урахуванням встановленого тарифу на послуги з розподілу 

природного газу та проведення всіх запланованих заходів, товариство планує беззбитково 
закінчити 2020 рік. 
 
 

Примiтка  28.    Iнформацiя про корпоративне управлiння, у вiдповiдностi до 
Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 
 
 Корпоративне управлiння товариством – це система вiдносин, яка визначає правила 
та процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi товариства та здiйснення контролю, а 
також розподiл прав i обов’язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно 
управлiння ним. 

 
         28.1.Система корпоративного управлiння  
Система корпоративного управління АТ «Лубнигаз» має наступну структуру: 

1. Загальнi збори – Вищий орган Товариства. 
2. Наглядова рада – орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду 
АТ  «Лубнигаз», контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства. 

3. Генеральний директор Товариства – одноосiбний виконавчий орган Товариства, який в 
межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння 
поточною дiяльнiстю Товариства. 

4. Ревiзiйна комiсiя Товариства – орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної 
законодавством, Статутом та Положенням «Про ревiзiйну комiсiю АТ «Лубнигаз», 
здiйснює перевiрку господарської дiяльностi Товариства. 

5. Загальні збори акцiонерiв АТ «Лубнигаз» були проведені 30/04/2019 (протокол № 25).  
Ревiзiйною комiсiєю у випадках i порядку, визначених законодавством, може 

проводитись спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 
 
   28.2. Служба внутрiшнього аудиту.  
Системою корпоративного управлiння товариства не передбачено створення служби 

внутрiшнього аудиту, а також посади внутрiшнього аудитора.  
 
28.3.  Iнформацiя про випадки виявленого шахрайства.  
Протягом 2019 року системою корпоративного управлiння товариства не було 

виявлено фактiв шахрайства нi з боку працiвникiв товариства, нi з боку управлiнського та 
найвищого персоналу товариства, нi з боку третiх осiб.  
 
 
Примітка 29. Подiї пiсля звiтної дати 

Подiї, якi трапились в промiжку мiж датою балансу та датою публiкацiї фiнансової 
звiтностi, можуть потребувати коригувань активiв та зобов'язань.  




