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Свiдоцтво про включення до Реестру
аудиторських фiрм та аудиторiв Nl 02З8 вiд 26.01.2001р. Nч98

Украiна, 04070, MicTo КиТв, вул. Братська, будинок 5, квартира l 1

Учасникам та керiвним посадовим особам
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ

,,тЕрнопIльоБлгАз,,

м. KlriB 18 серпня 2021 р.

Аудиторсъкий висновок
(звiт незалежного аулитора)

щодо рiчноi фiнансовоi звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"тЕрнопIльоБлгАз,,,
код С!РПОУ 39555103,

що заре€строване за адресою:
YKpaiHa, 46006, Тернопiльська обл., MicTo Тернопiль, ВУЛИЦЯ ЧЕРНIВЕЦЬКА, будинок 54А,

станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.



Аудиторський висIIовок
(Звiт незалежного аудитора)

щодо рiчноi фiнансовоi звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ,,тЕрнопIльоБлгАз,,

станом на З 1 .12.2020 р. за 2020 р.

Адресат

Аудиторський висновок (звiт незiUIежного аудитора) призначаеться для керiвництва ТоВдРиствдоБмЕжЕНою вrдПовIдАльНIстЮ "тЕрнопIЛьоБлгАз", фiнансова звiтнiсть якого перевiрясться
може бри використаний для оприлюднення фiнансовоТ iнформацii tовариством.

I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Щумка iз застереженням

Ми провели аудит рiчнот фiнансовоi звiтностi товАриствА з оБмЕжЕною вIдповIддльнIстю
"ТЕРНОПIЛЬОБЛГАЗ", КОД За еДРПОУ З955510З, адреса Товариства: Украiна.46006, Тернопiльська обл.,
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' Примiток до фiнансовоТ звiтностi, що вкJIючають стислий виклад значущих облiкових полiтик за

"" '"#1}':i; ." ВИНЯТКОМ МожJIивого впливу питання, описаного у роздiлi <основа для думки iззастережеНням) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додасться, вiдобра*ua доarоuiрно, в yci* суrтсв"*
аСПеКТах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З оБМЕжЕною вIдповIдАльнIстю ,,тЕрнопIJIьоБлгдз,, 

на31 грудня 2020 року, та фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою,
ВiДПОВiДНО ДО МiЖНаРОДних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (надалi - мсоз; та вiдловiдае вимогам чинного
законодавства УкраТни.

Основа для думки iз застереженням

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з
цими стандартами викJIадено в роздiлi кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту.\{и е незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
rtiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс рмсЕБ) та етичними вимогами, застосованими вykpaiHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконzlJIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цихвимог та Кодексу рмсЕБ. Ми провели аудит вiдповiдно до обраноТ Товариством концептуiUIьною основою -Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

Станом на Зl грудня 2020 року на Балансi ТовАриствА з оБмЕжЕною вIдповIддльнIстю"ТЕРНОПIЛЬОБЛГАЗ" ОбЛiКОВУеТЬСЯ Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у розмiрi _
j75 588 тис грн та iнша поточна дебiторська заборгованiсть у розмiрi * 252856 тис грн, У складi
:ебiторськоi заборгованостi за товари, роботи, послуги облiкьвуеться з01 зOб тис грн. заборгованостi
фiзичних осiб (населення) за газ - що склада€ 4|% балансовоi BapTocTi активiв ТЬвариства.
.щокумента-llьнi пiдтвердження щодо сво€часностi оплати фiзичними оiобами використаного газу
аудиторам не наданi. Ми не змогли визначити розмiр неоплачених в строк (прострочених) сум
:ебiторськоi заборгованостi циХ споживачiв. облiкЬва полiтика щодо торговоi- лебiторськоi
заборгованостi iT застосування та BapTicHi показники наведенi у Примiтках З.З,6.14 Примiток до
фiнансовоi звiтностi. KpiM того, аудитор зzцначае, Товариство не проводило оцiнки на предмет iснування
об'^ктивних свiдчень щодо знецiнення зазначеноi дебiторсiкоi заборгованостi, як того вимагае, *.<'i-dФЗ. 

РезерВ пiд очiкуВанi кредиТнi збиткИ за лебiтоРською заборгованiстю споживачiв фiзичнихосiб за спожитий газ Товариством не створено. Товариством не нараховувався резерв сумнiвних боргiв,
створення якого передбачено МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>. Поточна л"бirор."*u заборгованiсть
вiдображена в Балансi за первiсною BapTicTю, що не дас змогу стверджувати, що Товариство дiйсно отримас уrtайбутньому вiд дебiторськоi заборгованостi економiчну ur.йу Ъ розмiрi балансовот BapTocTi такот
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заборгованостi. Керiвництво Товариства перебувас в процесi врегулювання цiет заборгованостi, i на дату
випуску фiнансового звiту не мас повноi iнформацiт, яка б дала змогу достовiрно визначити суму такого

резерву, яка може бlти сугтевою. Врахов}точи схильнiсть до затримок оплати населення послуг спожитого

газу на нашу думку, свосчасне погашення Bciei цiет суми дебiторськот заборгованостi е дуже сумнiвним.
У зв'язку з чим аудитор не може отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi для

обгрунтування думки, проте доходить висновку, що можJIивий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених

викривлень, якщо TaKi е, може буги с)i]-Iевим, проте не всеохоплюючим.
Управлiнський персона.п Товариства у фiнансовiй звiтностi HaBiB виключнi судження проте не провiв

оцiнку макроекономiчного впливу, що спричинений пандемiею CovID-19, яка вплинула на eKoHoMiKy не

тiльки поодиноких пiдприемств, а в цiлому на eKoHoMiKy УкраТни та CBiTy.
Наприкiнцi 20l9 року вперше з'явились новини з Китаю про поширення Bipycy COVID-l9 (KoPoHaBiPyc).

у першi кiлька мiсяцiв 2020 року Bipyc поширився в усьому cBiTi, викликаючи перебот в бiзнесi та економiчнiй

дiяльностi. У березнi 2020 року, Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я визнrUIа ситуацiю з KopoHaBipycoM

пандемiею.
Поширення Bipycy мzшо несприятливий вплив на економiчну активнiсть у cBiTi, включаючи падiння на

ринкаХ капiталУ та рiзке зниження цiн на товари та послуги. Внаслiдок цього, украiнськi cyBepeHHi кредитнi

свопи за дефолтами збiльшились у березнi 2020 року бiльш нiж удвiчi порiвняно з 3l грулня 2019 року, та
бiльш нiж 1тричi вiд його п'ятирiчного iсторичного MiHiMyMy досягн},того у лютому 2020 року.

у березнi 2020 року, уряд Укратни вжив низку обмежувальних заходiв для запобiгання поширенню

Bipycy в KpaTHi. Зокрема, були встановленi обмеження на громадський транспорт (включаючи мiжмiськi).
повiтряний рух мiж певними краiнами, роботу громадських установ та громадськi заходи. Уряд також закликав

бiзнес перейти на вiддалений режим роботи для cBoix працiвникiв. kpiM того, l7 березня 2020 року парламент

УкраТни прийняв HoBi закони, спрямованi на пом'якшення наслiдкiв KopoHaBipycy, Положення скасовують

:еякi податковi вимоги, задля пом'якшення фiнансових втрат для пiдприсмств, робiтникiв та пенсiонерiв,

постраждаЛих внаслiДок економiчного сповiльнення. Серед iнших змiн, Закон пропонус звiльнення вiд

штрафних санкцiй за порушення податкового законодавства в перiод з 01 березня по 3l травня. Закон також

накладае мораторiй на податковi перевiрки для пiдприемств за вказаний перiод. Кабiнет MiHicTpiB УкраТни 25

березня 2020 року BBiB режим надзвичайноТ ситуацiТ у Bcix областях i продовжив карантиннi заходи,

обмежувальнi заходи, що застосовуються украiъським урядом, мож},ть негативно вплин},ти на загальну

eKoHoMiKy УкраТни i державний бюджет.
отже, все вище наведене, що описано у цьому параграфi коснова для думки iз застереженням)) е

пi.]ставою для формування думки аудитора iз застереженням.
ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання iх як

rаснови для нашот думки.

Суттева невизначецiсть, що стосу€ться безперервностi дiяЛЬНОСТi

Не змiнюючи нашоТ думки щодо фiнансовоТ звiтностi, звертасмо Вашу увагу на те, що 1-овариство

зriйснюс свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноТ кризи. В результатi нестабiльноi ситуацiТ в YKpaiHi

riя.rьнiсть Товариства супроводжуеться ризиками.
вплив економiчноi кризи та полiтичноi нестабiльностi, якi тривають в ykpaTHi, а такох< ixHe остаточне

врегулювання неможJIиво передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можгь негативно вплинути на

eKoHoMiKy УкраТни та операцiйну дiяльнiсть Товариства.
Свiтовапандемiя короновiрусноi хвороби (CovID - 19) та запровадження Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни

1арантиннИх та обмежувальниХ заходiв, спрямованих на протидiю ii подiшьшого поширення в YKpaTHi

]\}tовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'ектiв господарювання.
Управлiнський персонал товАриствА з оБмЕ)ItЕною вtдповIдАльнIстю

тЕрнопIЛьоБлгдз" iдентифiкУВаВ с}rггсВi невизначеностi, якi могла б поставити пiд значний cyMHiB

з:атнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовувало припущення про

5езперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансовоТ звiтностi,

зраховуючи зростаючу невизначенiсть пов'язану iз змiною економiчноi ситуацiт та песимiстичними

прогнозами розвитку свiтовоI та нацiона,rьноТ економiки.
зазначена iнформаuiя Товариством розкрита нzulежним чином у фiнансовiй звiтностi складенот станом

на 3l грулн я 2020 року та за 2О20 piK у вiдповiдностi до концептуальноТ основи - Мiжнародних стандартiв

r***';,HcoBoT звiтностi та МСА 570 <Безперервнiсть дiяльностi>> (переглянутий).

передбачити масштаби впливу ризикiв на майбугне дiяльностi Товариства на даний момент з

.]остатньоЮ достовiрнiСтю неможJIиво. ТомУ фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли би бути

результатом таких ризикiв. Вони булlть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки булугь iдентифiкованi i

з\lож}ть бути оцiненi. ,'
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Ключовi питапня аудиту

ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження,
нашого аудиту фiнансовот звiтностi за поточний перiол. Щi питання розглядrшися в
фiнансовот звiтностi в цiлому та при формуваннi !уr*" щодо нет, при цьому ми
думки щодо цих питань.

були значущими пiд час
KoHTeKcTi нашого аудиту
не висловлюемо окремоi

Iнша iнформацiя

наша Думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформачiю та ми не робимо висновок з
будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоi iнформачiТ. У зв'язку . Ъu-", аудитом фiнансовоТ звiтностi
нашоЮ вiдповiдалЬнiстЮ с ознайомЛення З iншоЮ iнформацiсю та при цьому розгляд iснування с),"гтевоТ
НеВiДПОВiДНОСТi МiЖ iНШОЮ iНфОРмацiею i фiнансо"ою з"lr"iстю або 

"u1ц"r" 
знаннями, отриманими пiд час

аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суггеве викривлення.
Япщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновкУ, Що i"ry. 

"1".raве 
викривлення цiеТ iншоТ

iнформацiТ, ми зобов'Язанi повiдОмити прО чей факт. Ми не виявили,u*"* фактiв, якi потрiбно було б
вкJIючити до звiту.

вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за
фiнансову звiтцiсть

Управлiнський персонал ТоВ "тЕрногпЛьоБлгАз", в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе
ВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ, ЗШначену у параграфi б б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту,,:

- за скJIадання i достовiрне подання фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK, вiдповiдно до Закону УкраТни
кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд l6.07.1999 року м 996-XIv з наступними
змiнами та доповненнями;

- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонrUI визначас потрiбним для того, щоб забезпечити
складання фiнансовоТ звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень унаслiдок шахрайотва або псlмtиlrки;

- за наявнiсть с)rгг€вих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiею, що розкривасться Товариством;

- за оцiнку здатностi суб'екта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, а
також доречностi використання управлiнським персонzrлом припущення про безперервнiсть^ дiяльностi як
основИ для бухгалтерського облiку та вiдповiдностi розкриття питань, що стосуються безперервностi
дiяльностi.

вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за:
- початковi зrLтишкИ на рахунках бухгалтерського облiку;
- правочиннiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських
фактiв;
- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
- методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;
- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
,Щля проведення аудиторськот перевiрки за 2020 piK, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту

\ICA 700 кФормулювання думки та надання звiту щодо фiнансовоТ звiтностi>, мсА 705 <МодифiкацiТ думки узвiтi незаЛежногО аудитора), мсА 706 кПояснювальнi параГрафи та параграфИ з iнших n"runo у звiтi
незrLлежного аудитора)>, були наданi наступнi документи:, Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма NЪ l ) станом на З l ,12.2020 року;, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма лЪ 2) за iozo pin;, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма J\Ъ З) за 2020 piK;. Звiт про власний капiтал (Форма J\Ъ 4) за 2020 piK;

, Примiтки до фiнансовоi звiтностi, що вкJIючають стислий викJIад значущих облiкових полiтик за
2020 piK.

. Статугнi, реестрацiйнi документи;. Протоколи, накztзи;. Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку.
пiдготовка фiнансовот звiтностi вимагае вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, щоh,r

Ёi,1..хваютЬ на сумИ активiВ та зобов'яЗань, вiдобРажениХ у фiнансоВiй звiтносТi, а також nu "уr" доходiв та
BttTpaT, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

управлiнський персонzш несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовот звiтностi
вi:повiдно ло Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi та за таку .""rъrу внутрiшнього контролю, яку
r:rравлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезп""rr, скJIадання фiнансовот звiтностi, що не
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Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудитУ - це питання, якi, на наше професiйне судження, були значущими пiд час
нашогО аудитУ фiнансовоТ звiтностi за поточнИй перiол. Щi питаннЯ розглядалИся в KoHTeKcTi нашого аудиту
фiнансовоТ звiтностi в цiлому та при формуваннi !уr*" щодо неТ, при цьому ми не висловлюемо oKpeMoi
думки щодо цих питань.

l

Iнша iнформацiя

наша думка щодо фiнансовот звiтностi не поширю€ться на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з
будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ iншоТ iнформацii. У зв'язку . ,ru-"п,t аудитом фiнансовоТ звiтностi
нашоЮ вiдповiдальнiстю е ознайомлення з iншою iнформацiею та при цьому розгляд iснування c},TTeBoi
невiдповiдностi мiж iнtllою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або 

"ullrrr" знаннями, отриманими пiд час
аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить с},тгеве викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висновКУ, Що i""yu .у*.ве викривлення цiеТ iншоТ
iнформацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б
включити до звiту.

вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженцями, за
фiнансову звiтцiсть

Управлiнський персонал ТоВ "тЕрноtпЛьоБлгАз", в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе
вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi б б) мсА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту'':

- за скJIадання i достовiрне подання фiнансовоi звiтностi за 2020 piK, вiдповiдно до Закону Украiни
<Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд 16.07.1999 року м 996-XIV з наступними
змiнами та доповненнями;

- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персон€ul визначае потрiбним для того, щоб забезпечити
скJIадання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих викривлень унаслiдок шахрайства або псlмилки;

- за наявнiсть суттевих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiею, що розкривасться Товариством;

- за оцiнкУ здатностi суб'скта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, а
також доречностi використання управлiнським персонzrлом припущення про безперервнiсть дiяльностi як
основи для бухгалтерського облiку та вiдповiдностi розкрит,гя питань, що стосуються безперервностi
:iяльностi.

вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за:
- початковi зilJIишкИ на рахунках бухгалтерського облiку;
- правочиннiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських
фактiв;
- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
- методологiю та органiзацiю бlхга.птерського облiку;
- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
,Щля проведення аудиторськот перевiрки за 2020 piK, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту

\ICA 700 кФормулювання думки та надання звiту щодо фiнансовоТ звiтностi>, мсА 705 кМодифiкацiТ думки узвiтi незалежного аудитора), мсА 706 кПояснювальнi параграфи та параграфи з iнших n"runo у звiтi
незаJ,Iежного аудитораD, були наданi наступнi документи :, БаланС (Звiт прО фiнансовий стан) (Форма NЪ 1) станом на З1 .12.2020 року;, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма ЛЪ 2) за ioZo pio;, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма NЬ З) за 2020 piK;. Звiт про власний капiтал (Форма М 4) за 2020 piK;, Примiтки до фiнансовоi звiтностi, що вкJ]ючають стислий виклад значущих облiкових полiтик за

2020 piK.
. Статутнi,реестрацiйнiдокументи;
. Протоколи, накази;. Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку.

пiдготовка фiнансовот звiтностi вимагас вiд керiвництва Товариства розрахункiв та приtlущень, щоЪr
DL.:вають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та
B}tТpaT, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

управлiнський персонrlJI несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовот звiтностi
вi:повiдно ло Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi та за таку 

"r"rъrу 
внутрiшнього кон1ролю, якуrправлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезп"""r" складання фiнансовотзвiтностi, що не
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щ_-*:?lть с\-гг€вих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансовоТ звiтностi
-, *:аа-liнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiт продовжувurй 

"uo. дiяльнiсть на
1е.:ерервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
;i,li,;,эIlсТоВ\ючи припУщення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM
.;:-a-fkiB. якщо управлiнський персонirл або планус лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не ма€
:---;ý Реа]ьних €tльтернатив цьому. Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за
-_;-.]я_] за процесом фiнансового звiтування компанiТ.

Вi:повiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

НашоЮ вiдповiдальнiстю с висловлення думки щодо цiеТ фiнансовоТ звiтностi на ocHoBi результатiв
-:,]зе]еноГо намИ аудиту. Ми провеЛи аудиТ вiдповiднО до вимоГ Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
:.-.rr}. ог.-Iяду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - мсА), зокрема, до МСД 700
Э,:зrtr.-lювання думкИ та наданнЯ звiту щодО фiнансовоi звi,гностi>, мсА 705 кМодифiкацiТ думки у звiтi

:=]-аlё]{tНого аудитора), МСА 70б кПояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
:",:;:;LrPa)). МСА 720 КВiдповiдальнiсть аудитора щодо iншоТ iнформаuiТ в документах, що мiстить перевiрен1,
:,. -;.TL]PO\I фiнансовУ звiтнiсть' мсА 240 кВiдповiдальнiстЬ аудитора, що стосу€Ться шахраЙства, при аулитi
- ..нсовоi звiтностi>.

цi стаrцарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас
--]:::\Ъат}{ iздiйснювати аудиторську перевiрку З метоЮ одержання обrрунтованоТ впевненостi в тому, що
:.;:HcoBi звiти не мiстять суmсвих викривлень.

_\r]ит вкJIючас перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтвердж},ють суми й розкриття iнформацiТ у
:._::н;ов}{х звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттевих попереднiх
_ 
"lilrK- з:iйснених управлiнським персона-rrом ТоВ "тЕрнопIЛьоБлгАз", а також оцiнку загzulьного

-::]ннJI фiнансових звiтiв. Вибiр процедур зilJIежить вiд судження аудитора, вruIючаючи оцiнку ризикiв
_i.:€B}{\ викривлень фiнансовоТ звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.

_{1:lтг включае також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових
_ 
"-нOк. вllконаних управлiнським персонaulом, та заг€шьного подання фiнансовот звiтностi.

викон}точи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядас заходи внутрiшнього контролю, Що отосуються
:i-_f,_]аннЯ та достовiрногО поданнЯ суб'ектоМ господарюВання фiнансовоТ звiтностi, з метою розробки
:-. -iторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
: -:.-:т i ш нього контролю суб' екта господарювання,

перевiрка проводилась вiдповiдно до cTaTTi l0 Закону Укратни <про аулит фiнансовот звiтностi та
:'. -;ПОРСЬКУ ЛiЯЛЬНiСТЬ>> Вiд 21 ,12.2017 року М 2258-VIII з наступними змiнами та доповненнями, Законiв
_"-::aiHlr <Про цiннi папери та Фондовий ринок> вiд 23 лютого 2006 року N9 3480-IV з наступни]чtи змiнами та
-_.',_rвненнями, кПро державне регулювання ринку цiнних паперiв в YKpaTHi> вiд З0 жовтня 1996 року ЛЪ
]-:S 96-вр. з наступнИми змiнаМи та допоВненнями, МiжнародниХ стандартiВ контролЮ якостi, аудиту,
-:.]-i]\. iншого надання впевненостi та супугнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та
-;-:ння впевненостi (рмсАнв), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням дпу вiд
-: _, _ .]01 7 року Nq33 8/8 (надалi _ мсА), з урахуванням iнших нормативних aKTiB, що регулюють дiяльнiсть
-" -:;HltKiB Фондового ринку.

Аl,литорська перевiрка включае оцiнку застосованих Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi та
:-":-:.BItx попереднiХ оцiнок, здiйсненlтХ управлiнсЬким персоНалом ТоВ "тЕрнопIЛьоБлгдз", також оцiнку
:i:'е]ьного подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядzшося питання правильностi сплати
_ :_]aTKiB, зборiв, обов'язкових платежiв.

отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну основу для
: ;. J.lов--Iення аудиторськоТ думки.

нашими цiлями е отримання обrрунтованот впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить
;iттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск (складання) звiту аудитора, що мiстить
:-.]ш\ !}|r,{l(y. Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, ltpoTe не гарантус, що аудит,
*эове.]€ний вiдповiдно до МСА, завжди виявить суггсве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можугь
1rTlt результатом шахрайства або помилки; вони вважаються су,гг€вими, якщо окремо або в сукупностi, як
_бгрrнтовано очiкусться, вони мож},ть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на

ýl,Bi uiсТ фiнанСов.оi зв_iтнОстi. ВиконУючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використову€мо професiйне
-\r.Nення та проФесlиний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

KpiM того, ми:
, iдентифiку€мо та оцiнюемо ризики с}rггевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок шахрайства

ч;l помилки, розробляемо й виконусмо аудиIорськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо
:\ -],иторськi докази, що с достатнiми та прийнятними для використання ix як основи для нашот думки. Ризик не
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jl_i;-]ззFUl с\ттсвого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим,
_r*l-]biсt шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi
-'- i-:-. эаннJl заходами внутр iшнього контролю ;. отри}l),€мо розумiння заходiв вн}"трiшнього
: ,:.{, -;\:bк}rx прОцедур, якi б вiдповiдали обставинам_ а
j :-_.]]_ -:,нього контролю;

нiж для викривлення внаслiдок помилки,
пропуски, неправильнi твердження або

контролю, що стосуються аудиту, для розробки
не для висловлення думки щодо ефективностi системи

, оцlнюс}lо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових оцiнок ij _- _:-_]н}{\ розкриттiв iнформацiТ, зроблених управлiнським персоналом;, ,]охо_]и},Iо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про1e_:;:epBHicTb дiяльностi як основи для бухгалтaрa"по.о облiку,u 
"u 

oanoui отриманих аудиторських доказiв,;'-']"-'t1" BIlcHoBoK, ЧИ icHYe СУГГ€Ва НеВИЗначенiсть щодо подiй або умов, "ni 
пЬс.u""ли б пiд значний cyMHiB

" _ i_];:Bi,-Tb продовжити безперервну дiяльнiсть суб'скта перевiрки. Якщо ми доходимо висновку щодо-,-,:i.itUl такоТ су,ггевоi невизначеностi, ми повиннi приверн}ти увагу в сво€му звiтi аудитора до uiд.rоuiдних
'. _l:*'] iНфОРМаЦiТ У фiНаНСОВiй ЗВiТНОстi або, якщо TaKi ро.*р"-" iнформаuii е ненttлежними,,t _ --;:]]к\вати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих До даl.и нашого_. ,:-. :) _]}пора.

, L]цiню€мо загzUIьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з розкриттями iнформацiТ,i " "i,]j{i те, чи показус фiнансова звiтнiсть операцii та подiТ, що покладенi в основу iT складання, так, щоб- .,. i-1l :остовiрного вiдображення.
\Iit повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформаuiю про запланований обсяг:j: ПРОВеJення аудиТу та с},m€вi аудитоРськi резулЬтати, вкJlЮчаючИ dуль-якi cyTTeBi недолiки заходiв: - ,::]шнього контролю, виявленi нами пiд 

"ua 
uудrrу.

\Ilt також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконiUIи: -_,_-зi:нi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомлясмо iM про Bci стосунки й iншi питання. якi мог-пи б,,1,:,,+гговано вважатись такими' що впливають на нашу незаJIежнiсть' u,uno*' де це застосовано, ЩоДоi :.:зi:них застережних заходiв.
З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими- -=;-аВа;КеННЯМИ, МИ ВИЗНаЧИЛИ Ti, ЩО МаЛИ НаЙбiЛЬШе ЗНачення пiд час аудиту фiнансовот звiтностi поточного-=:-]_]}, тобтО Ti, якi с ключовиМи питанняМиаудиту, Ми описуемо цi питанн" 

" 
rruaоrузвiтi аудитора KpiM:"*-KiB, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонео публiчне розкриття такого питання, або коли_; :Kpal"l оскiлькИ негативнi наслiдки такого висвiтлення можlrть очiкувано переважати його кориснiсть для_--зэес iB громадськостi.

II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТД НОРМДТИВНИХ ДКТIВ
Iнформацiя про Товариство

товАрисТво з оБМЕжЕноЮ вIдповIДАльнIстЮ ,,тЕрнопIльоБлгАЗ'' (далi - Товариство),_;:':,-троване вiдповiдно до Законiв Украiни кпро товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю>, _ _ 5,0],201 8 рокУ м 2275-VI]I, з наступними змiнами та доповненнями, кПро зовнiшньоекономiчну
:,-i,bHicTb> вiд 16,04,1991 poKyNs959-XII з наступними змiнами та доповнепп"rr, та iнших законодавчихз-: _3,

товариство € юридичною особою, мае самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зi свотм
-t: \{еН\'ВанняМ.

у своiй дiяльностi Товариство керуеться чинним законодавством, iншими внугрiшнiми нормативними
_ _ i,]\}{ентами, рiшеннями.

Станом на З 1 .1 2,2020 року вiдокремленi пiдроздiли у Товариства - вiдсутнi.

OcHoBHi BйoMocTi про Товариство

"тЕрнопIлъоБлгАз,,

39555 1

краiна, ,т ., MicTo Тернопiлi, ВУЛИЩЯ

-]зна н€Lзва овариства

чена назва то ноп БлгА
_,: ганiзацiйно-правова

ýg;tцТодеgц9]Еg
_ ]н'ака особи
ОOр}{д власностi

иства

i..-.'.] за еДРПо
lсцезнаходження:



кА, динок
.2014

- зl-,iltrЗ ii cr 1 ре€страцli ,а запису:

102 0000 0тБ
эii_II _]й_lbHocTi

: _:.--^еЕнJI ocTaнHix Змiн

Номер та дата прийняття_дтjнтя:л,Щ!ZЗJ вiд 11,06.2015 por
!п9геоФогмленя рiЙенням лъjв+/ вlд 24.|i.iOiSЪ-yl на постачанIприродного газу. газу (метану) вугiльних родовйщ-6u регулюванитарифом
лiцензiя, видана Нацiональною комiсiею, що здiйснюе держав}
+::I1:"_r"ня у сферах енергетики та комунаJIьних послугJllцензlя, видана Нацiона,rьноЮ комiсiею, що здiйЬнюе державF
Ll.Утл:ilняJ сферах енергетики та комунальних послугfiа право провадження ..|99ПоДарськоТ дiяльностi' з постачанЕ
Lриродного газу на територiТ Украiни
l locTaHoBa J\Ъб l З вiд 27 квiтня 2d I 7 рок

здiйснюс держаы
послчг

Код КВЕ
(основний);
Код КВЕД 46_71 оптова торгiвля твердим, Рiдким, газоподiбним
у9IIиэqц L подiбними продуктами ;

ý"д ýРРД 4!,З0 РоздdiОнЬ торгiвля llirльним;
5:j_[РРД 47,78 Розлрiбна торгiвля iншими невживаними товарами вспецlаJIlзованих магазинах ;

Sод ýРРД |q 19 Iншi види видавничоi дiяльностi;Код КВЕД 68,20 Надання 
" 

ор"rrлу t експлуатацiЬ власного чио_рендов_аного нерухомого майна;
Кол KBEfl 73.1 [ Рекламнi агентства:
Код КВ_ЕД. 7З.|2 Посередництво в розмiщеннi реклами в засобахмасовоi iнформацii;
Код КВЕД' .7З.20 ДЪслiдження кон'юнктури ринку та виявленнягромадськоi думки
Статут ТОБАFй А З ОБМЕЖЕН ВIДПОВIДАJIЬНIСТЮ
"ТЕРНОПIЛЬОБЛГАЗ'' Затверджений
Учасникiв Jф55 вiд 02 червня 7OZl pou

Протоколом Загальних Зборiв
:,j!: j7_i]i То вариства

Розмiр внеск статутного .): 12 500,00

Заступник директора - I_{ебак Володимир Миколайович (Наказ Jф57 вiд0l липня 2020 року)
Головний буr<галтер - Процишин олександра PoMaHiBHa (Наказ ]ф 10Ыд 03 липня 2019 рЪку) 

^

середня кiлькiсть працiвникiв - 88 осiб

_\r,:ltTopaM наданО до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства скJIадену за Мiжнародних стандартiвI :.:_iJc.)BoT звiтностi, а саме:

lчlruцЕзнахOлження: yKpalнa, 0З087, MicTo КиiЪ, ВУЛИЦЯСРЕВАНСЬКА, будиноп З0, квартира l,'
lолзуlр_в_ческу до статутного фонду (грн.): 12 500,00товАриство J овйшж'вйьб вlдiповIдАлънIстю
" гдзсЕРвIстрЕЙД'', Код еДРПОУ : 3Ъ s 90r]i-iФi.,.iru р.."оенства:YKpaiHa, Мiсцезнаходження: Укр_аТна, 46_006,'Т.!пЪ.riпu"uпu обл.,MicTo Тернопiль, вул.Чернiвецька,Ъудинок 54а,, 

I --

о Ба--rанс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма J'{Ъ l ) станом на З 1.12.2020 року;о Звiт прО фiнансовi результатИ (Звiт прО сукупниЙ лохiд) (Форма J\! 2) за 2020 piK;
о Звiт прО рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма Nч 3) за 2020 piK;
о Звiт про власний капiтал (Форма М 4) за 2020 piK;
. Примiтки до фiнансовот звiтностi, що включають стислий виклад значущих облiкових полiтик за 2020
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- :._- _ ::;ill О\ХГаЛТеР,
f,_:!:,-:ъ працlвникlв



Фiнансова звiтнiсть Товариства за2020 фiнансовий pik е звiтнiстю, яка вiдповiдас вимогам Мiжнародних
:- -,_.:TiB фiнансовоТ звiтностi.

Эiнансова звiтнiсть складена на ocHoBi принципу
F_rз,_. iё\lо;tllиво оцiнити достовiрно. [_{я фiнансова
-::,: : :аl\ Товариства.

справедливоТ BapTocTi, KpiM тих, справедливу BapTicTb
звiтнiсть вiдображас поточну ouiHKy управлiнського

-\r:ltторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
|_, 1r-:_,. .rг--IяJ}, iншого надання впевненостi та супугнiх послуг та iнших стандартiв, що iтосуоrьiя пiдготовки
:_ _.:" _]iЬКоГо ВисноВкУ.

_]-itcHa перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону Укратни "про державне регулювання],,-,-, -liHHlгl паперiв в YKpaTHi" вiд30.10.1996 року J',lЪ448/96-вР з наступними змiнами та доповнсннями,
].:_n _ =-, }-краТни "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд2З,О2.2006 року Ns 3480-IV з наступними змiнами та
- - - -:-зHHJIrtrl, ЗаконУ УкраiнИ " Про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 .l2.2017 року,-.-_j!_\'III з наступними змiнами та доповненнями, "Про товариства з обмеженою та додатковою
I 
--::*]а-Iьнiстю" 

вiд 06.02.2018 року J\ъ 2275-VIII з наступними змiнами та доповненнями та Мiжнародних
--_:_-:=::iB контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих
]!. :j-];\:ькою паJтатою УкраТни в якостi нацiональних, якi використов},ються пiд час аудиторськоТ перевiрки
] -:д:_]в0l звiтностi Товариства i перевiрок на вiдповiднiсть. Щi стандарти вимагають, щоб планування i-:,-:.-.НнЯ аr-.fиТУ було спряМованО на одержаНня розумнИх доказiВ вiдсугностi с)дгг€виХ Перекрl^rень i
-,, ч .:] _ о; r фiнансовiй звiтностi Товариства.

_i1_]Ilтори керувilJIися законодавством УкраiЪи у сферi господарськоI дiяльностi та оподаткування,
ii-i-:_1-eНll\t порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансовот звiтностi, Мiжнародними
_-:--::]lз\lIr а}lиту, використовували як загzLпьнонауковi методичнi прийоми ауди1орськог11 контролю

ц - --*]--]33ННя. абстрагУваннЯ та iH.) так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi
]с-,]:Н3Ння результатiв аудиту). Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв

i,, --,--.f-r якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супугнiх послуг, зокрема Мiжнароднrтх
:-i-:,]:iB а}.]иту 700, 701 , 705, 720. Перевiркою передбачалось та планувttJIось, в рамках обмежень,
1*-:--] _ 1]ен}{х договором, щодо обсягу, cTpoKiB перевiрки, та з урахуванням розмiру суггсвостi помилок з
сг*---_ --тIt\rання достатньоТ iнформацiТ про вiдсlтнiсть або наявнiсть сугг€вих помилок у перевiренiй
х -:Ё_-:---зil"t звiтностi та задля скJIадання висновку про ступiнь достовiрностi фiнансовоТ звiтностi та надання
- ----,_i: Еа]ьного фiнансового стану об'екта перевiрки. Пiд час аудиту проводилось дослiдження, шляхом
-=;*,:{ННЯ :ОКаЗiВ ЩОДО ОбrРунтування сум чи iншоТ iнформацiT, розкритоТ у фiнансовiй звiтностi, а також, _-_t; вi:повiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в YKpaTHi, чинних протягом перiоду
:i:]Ё:.:ýit.

З;;корltстоВ},ючи загаJIьнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за якими була
-L-; --:_з перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальних
:-i-=.1 баlанс1,, що застосОванi на об'ектi перевiрки: оцiнка оборотних i необоротних активiв, методи
i:,, _ : -.,эацii основних засобiв, тощо.

),{it вва;касМо, що отриМrLпи достатНi та вiдповiДнi аудиторСькi доказИ для вислоВленнЯ нашоi думки.

Опшс аудиторськоТ перевiрки та опIлс важливих аспектiв облiковоi полiтики

]llанr,вання i проведення аулиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо
r -:, __-..CTi r,фiнансовiй звiтностi сlлггевих помилок. Щослiдження здiйснювzlJlось шляхом тестування доказiв:Ё _,1::rнтr,вання сум та iнформацii, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi
:]Ё,---С:3ан}I\i принципiв облiкУ нормативним вимогам, щодо органiзацiТ бухгалтерського облiку i звiтностi в

t:.._,-:. чIlнним протягом перiоду перевiрки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ

:; -"- _-,;Ti. та облiковоТ полiтики тов "тЕрНопIльоБЛГАЗ" (Наказ Jф l22 вiд 28 грудня 2019 року).
Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на пiдставi даних з вимогами Мiжнародн", 

"ru"дuртiв фiнансовоТ
_,ё -: _.-tTi. сt;:Iадена станом на кiнець останнього дня звiтного року.

-{r-]иторська перевiрка вкJlючас оцiнку застосованих Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi Тов- 
-::{оПIЛьоБлгАз", а також оцiнку загаJIьного подання фiнансових звiтiв в цiлому. Пiдготовка фiнансовоi

,a"*-:'--Ti виNlагае вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливаtоть на суми активiв та зобов'язань,
r - _,1:ахlених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових

. _ _--Ьч.п протягом r"irпо.о перiоду.
-{1:итоР при провеДеннi аудиторськоТ перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi наданi в

-Ё:: з:.нllх документах, е достовiрними та такими, якi вiдповiдають cyTi здiйснених господарських операцiй.
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Вiдомостi щодо дiяльностi. Розкриття iнформаuiТ про стац бухгалтерського облiку та фiнансовоi
звrтностl

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом наЗl .|2.2020 року в ycix с)i]-гевих аспектах достовiрно та повно
:.,-lac фiнаНсову iнфоРмацiЮ про ТоварИство станоМ наЗ1.12,2020 рокУ згiдно з Мiжнародними стандартами
: iHaHcoBoT звiтностi та нормативними вимогами щодо органiзацiт бухга,,rтерського облiку та звiтностi в
1-KpaTHi.

ТОВаРИСТвО для скJIадання фiнансовоi звiтностi використовуе Концептуа_rrьну основу за Мiжнародними
.,_анJаРтами фiнансовоТ звiтностi. Аулиторською перевiркою було охоплено повний пакет рiчноТ фiнансовоТ
,.iTHocTi, складеноТ станом на З |.|2.2020 року.

На ТОваРиствi фiнансова звiтнiсть скJIадалась протягом 2020 року та свосчасно та представлялась до
..:пов iдних контролюючих органiв.

БУХГаЛтеРСький облiк Товариства ведеться з використанням комп'ютерноТ технiки та програмного
,..безпечення l С-бухгалтерiя.

ФiНаНСОва звiтнiсть Товариства за 2020 piK свосчасно складена та подана до вiдповiдних державних
_:, aHiB УпРавлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi
,-:пОвiДае ВстаНоВленим вимогам чинного законодавства та прийнятоТ Товариством облiковоТ полiтики на
--i0 piK. Аудиторською перевiркою пiдтверджено, що бlхгалтерський облiк на Товариствi протягом 2020
:.: к1 вiвСя в цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону УкраТни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
. }-KpaiHi" J\Ъ 996-XIV вiд 16.07.99 року з наступними змiнами та доповненнями, вiдповiдно до Мiжнародних
_:ЗНJаРТiв фiнансовоТ звiтностi та IнструкцiТ "Про застосування плану paxyHKiB бухгалтерського облiку
._l;ltBiB, КаПiТаЛу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприсмств та органiзацiй", затвердженоТ Наказом
\|:зфiнУ УкраТни вiд 30.11.99 року М 291 з наступними змiнами та доповненнями та iнших нормативних
:::<rlteHTiB з питань органiзацiТ облiку. Порушень облiку не виявлено.

Розкриття iнформачii щодо облiку необоротних активiв

На думку аудиторiв, облiк необоротних активiв Товариства, вiдповiдае обранiй концептучlльнiй ocHoBi, а
:,Чlе: N{iЖНаРОдним стандартам фiнансовоТ звiтностi, а також IнструкцiТ про застосування Плану paxyHKiB
1.rrаlтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприемств i органiзацiй вiд
_, . . 1 . 1999 року Nэ 291 .

ПОРУШеНЬ в Облiку необоротних активiв не виявлено. За перевiрений перitlл незаuIежною аудиторською
;эевiркою встановлено, що необоротнi активи ТОВ "ТЕРНОПIЛЬОБЛГАЗ" на 31. 12.2020 року становлять - 4

::-: тис грн.
Балансова BapTicTb необоротних активiв ТОВ "ТЕРНОПtЛЬОБЛГАЗ" станом на 31 грулня 2020 та 2019

-,_- KiB:

Необо l активи
Izшlbнl активи(тис

Неза шенi капiтальнi iнвестицi
OcHoBHi засоби(тис грн

oBi бiологiчнi активи(тис
необоротнi активи(тис грн

Разом

Розкриття iнформачii щодо облiку запасiв

Аулит даних запасiв Товариства станом на З 1.12.2020 р. свiдчить, що облiк запасiв, ведеться згiдно
.,1эанiй концептуальнiй ocHoBi, а саме: Мiжнародним стандартам фiнансовоТ звiтностi.

ПРОведена Товариством iнвентаризацiя була проведена BipHo згiдно з "Положенням про iнвентаризацiю
, .,. ttBiB та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року J\! 879 з наступними змiнами та доповненнями.

ТаКИм чином аудитор пiдтверджус, що станом на 31,\2.2020 року запаси Товариства - 3 964 тис грн.
:..,.важень до облiку не виявлено.

ЗапаСи ТОВ "ТЕРНОПIЛЪОБЛГАЗ" станом на З1 грулня 2020 та 2019 poKiB представленi наступним
.].*<}r+;}t:

Запаси На 31.12. 2019 п. На 31.12.2020 р. Змiни(+,-)
Jдпаси (тис грн). в т.ч.: 21 487 3 964 -|7 523
],,эобничi запаси(тис грн) |з7 157 +20
-;завершене виробництво(тис грн)

9

На 31.12. 2019 На 31.12.2020
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:^] про_1\,кцiя(тис грн

21 з50 з 807 1 1 54з

розкриття iнформацii щодо облiку дебiторськоi заборговапостi

-\r]rtT даниХ дебiторсьКоТ заборгованоТ Товариства станом на 3l,|2.2020 р. свiдчить, що облiк
::1 ::хькОТ заборгованостi, ведеться згiдно обранiй концептуalJlьнiй ocHoBi, а саме: Мiжнаролним стандартам] : -:Jовоi звiтностi.

Проведена Товариством iнвентаризацiя була проведена BipHo згiдно з "Положенням про iнвентаризацiю
:-;-:".'-.-з та зобов'язань" вiд 02.09,2014 року Ns 879 з настУпними змiнами та доповненнями.

TaKrtrt чином аудитор пiдтверджуе, Що станом на З1.12.2020 року: дебiторська заборгованiсть за-:,-:,{jliю. товари, роботи, послуги становить - з,75 588 тис грн, iнша noro"nu д"бirорaопu заборгованiсть
:-:_-:э;fTb -252 856 тис грн. Зауважень до облiку не виявлено.

Jебiторська заборгованiсть тов "тЕРнопшьоБлгАз" станом на Зl грудня 2020 та 2019 poKiB-:Е -J:a&leНa НаСТУПНИМ ЧИНОМ:

Грошовi кошти. KacoBi та банкiвськi операцii. облiк розрахункiв

об-riк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдае обранiй концептуальнiй ocHoBi, а саме:
" 

i _.}- jDо_]ним стандартам фiнансовоТ звiтностi, а також чинному законодавству УкраТни.
порlшень в облiку грошових коштiв не виявлено.
За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог.
Станом наЗl.\2.2020 року на балансi Товариства сума грошових коштiв та Тх еквiвалентiв - 2] 2|9 тпс

Грошi та ix еквiваленти ТоВ "тЕрнопIЛьоБлгАз" станом на З 1 грудня 2О20 та 20-9 poKiB
:tr - J;aB.-IeHi насryпним чином:

Грошi та ix еквiваленти На 31.12. 2019 п. На 31.12.2020 n. Змiни(+.-)
:,_-,]i та lx еквlвzlпенти(тис грн) в т.ч.: з1 9\2 2,7 219 -4 69з

: 
",a.HKJI в банках зl 912 27 219 -4 69з

Розкриття iнформацiТ щодо поточних фiнансових iнвестицiй

вi:повiдно до проведенот аудиторськоi перевiрки даних iнвестицiйнот дiяльностi Пiдприсмства, аудиторi - j-ep],Kye, щО станоМ на 31.12.2020 року поточнi фiнансовi iнвестицiТ Товариства вiдсутнi. Зауважень дЬ
_ ,: -,i1 не виявлено._Ь-+ Поточнi фiнансовi iнвестицiТ тов "тЕРнопIльоБлгАз" станом на Зl грулня 2020 та 2Оl9 poKiB

_-1::'L]яТЬ:

Поточнi фiнансовi iнвестицii На 31.12. 2019 n. На 31.12.2020 п. Змiни(+.-)
чнl фlнансовl tнвестицi[(тис

ька заборгованiсть На 31.12.2019 п. На 31.12.2020 п. Змiни(+.-)
J-_ :_-L,!.-bкa заборгованiсть за продукцiю, товари,
:n,,:,_ :l1. пос.-l},ги(тис грн) 2з2 24з з75 588 +l4з з45

,з: ::],Nbкa заОоргованlсть за розрахунками: за
]'r - .-j{\{Il авансами(тис грн)
_r._ ]. --РСЬка заборгованiсть за розрахунками: з

_**1:_ :,рька заборгованiсть за розрахунками: з
:"i*-i\ -1 tsдHIlx доходiв(тис грн)

l 936 l 936

;-] ,..,асько заборгованiсть за розрахунками iз
r,- _,-. _i:Hix розрахункiв(тис грн)
;_ .,-рська заОоргованiсть за розрахунками

:;ij,lt ]вднIх доходiв(тис грн)
: :.rточна деб tTopcbKa заборгованiсть(тис грн з04 з2з 252 856 -51 461

538 502 628 444 +89 942

l0

;al T}lc

_iKa

д]rjч



1
т
lъ

1

il

$

Розкриття iнформачii щодо облiку лебiторськоi заборгованостi

-\r-]lгГ даниХ дебiторськоТ заборгованоТ Товариства станом на 31.12.2020 р. свiдчить, що облiк
:=1 ,,:sbKoT заборгованостi, ведеться згiдно обранiй концептуальнiй ocHoBi, а саме: Мiяtнародним стандартамI : -:J,]Boi звiтностi.

Прове-lена ТовариствОм iнвентарИзацiя була проведена BipHo згiдНо з "ПолоЖенняМ про iнвентаризацiю
l_r-]*:'.i_i та зобов'язань" вiд 02.09.20|4 року NЬ 879 з наступними змiнами та доповненнями,

TaKrtrt чином аудитор пiдтверджу€, Що станом на 31 .|2.2о20 року: дебiторська заборгованiсть за
;,- --,1iliц--r. товари, роботи, послуги становить - з,75 588 тис грн, iнша поточна д"6irор""пu заборгованiсть
;-,-: : з;{ть - 252 856 тис грн. Зауважень ло облiку не виявлено.

Jебiторська заборгованiсть тов "тЕРношльоБлгАз" станом на зl грудня 2020 та 2019 poKiB-:е -;,lзз--Iена наступним чином:

Jебiто забо BaHrcTb
:1 ::р;ька заборгованiсть за продукцiю, товари,

;i_ii_ ;i. пос.rл,ги(тис грн
],з1 ,:_,г,ська заборгованiсть за розрахунками: за
].. - - j_i{\lIl авансами(тис грн
-з1 . _зська заборгованiоть за розрахунками: з
]ц_ -{е]о\{(тис

*1 -:зsька заборгованiсть за розрахунками: з
:,i.i:;:j!- *1 BаHIfx доходiв(тис грн)
-;,]:: : рська заборгованiсть за розрахунками iз

=1 .,-хька заборгованiсть за розрахунками з
:Jj. - L _- взн}г( доходiв(тис
_----: ]саточна дебiторська
Р'дз*зч

Грошовi кошти. KacoBi та банкiвськi операцii'. облiк розрахункiв

lx,lik касових та банкiвських олерацiй Товариства, вiдповiдае обранiй концептуальнiй ocHoBi, а саме:
":,!:'-.1Dо-]Ни-\{ 

стандартам фiнансовоТ звiтностi, а також чинному законодавству УкраТни.
порrrлень в облiку грошових коштiв не виявлено.
за перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог.
CTaHolt наЗ1.12.2020 року на балансi Товариства сума грошових коштiв та Тх еквiвалентiв - 2] 2l9 тис

_:
Грошi та Тх еквiваленти ТоВ "тЕрнопIЛьоБлгАз" станом

:e:--TaB-leHi наступним чином:
на З1 грудня 2020 та 2019 poKiB

Грошi та ix еквiваленти На 31.12. 2019 п. На 31.12.2020 п. Змiни(+,-)
:.: --]l та lx еквlв€Lпенти(тис грн) в т.ч.: з1 9|2 27 219 -4 69з

:i-.нки в банках зl 912 2,7 219 -4 69з

] РозкриттЯ iнформацiТ щодо потоЧних фiнансових iнвестицiй
ц

, gi:повiдно до проведеноТ аудиторськоi перевiрки даних iнвестицiйноТ дiяльностi Пiдприемства, аудитор
il - j-ePJKYe, ЩО СТаНОМ На З1.12.2020 РОКУ ПОТоЧнi фiнансовi iнвестицiТ Товариства вiдсутнi. Зауважень до
_ ,,1-,i1 не виявлено.

* -lb-a Поточнi фiнансовi iнвестицiТ тов "тЕРнопIльоБлгАз" станом на Зl грулня 202О та 2019 poKiB
_-:*:_ -- в--Iять:

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ На 31.12. 2019 п. На 31.12.2020 п. Змiни(+,-)
чнt фiнансовi iнвестицiТ(тис грн

fi

i

t
{

: . _.i ;lро-]\,кцlя(тис г

21 з50 з 807 -1,7 54з

На 31.12.2019 На 31.12.2020 Змiни(+,-

ZJZ Z+э 375 588 +14з з45

252 856
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Iншi оборотнi активи
неза-lежною аудиторською перевiркою було пiдтверджено, що iншi оборотнi активи Товариства станоп-: _::,l],]020 року становлятЬ - 72 з19 тис грн. OO'K оборотних a*rruiu ведеться BipHo, uiдпоuiдrо д,\1;;tяаро:ниlt стандартаМ фiнансовоi звiтностi та дО кIнструкцii про .u"rо"уuurпя Плану pu*y",.i,1-,r-,аттерського облiку un"uiu, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприсмств i органiзацiИ> Bi]_'' ''1999рокУм291'Iншiоборотнi u*r"""сТаНоМнаЗ1.12.2dl9рокУ".urо""п' _624зlтисгрн.ЗаУваженt

: _ -б.тiкr, оборотних активiв не виявлено.

Iншi активи
тис г

:. ] ]откос кредити банкiв(тис
* :точна кредиторсьпа забор.о"анББ товари,

] _,т.lчна кредиторсьпu .абор.о"ЙЙо за
:,: зDахr-нками зi вання(тис гDн
] :,:".чна кредиторська заборговu"iar" за
:,: эрах}нками з оплати працi(тис
_],-то ч на кредиторсь*а заборгЪБанiсr" .а

ими аван

Змiни(+
+9 888

Розкриття iнформацii про вiдображення поточних зобов'язань i забезпечень у фiнансовiйзвiтностi

Бrхгаптерський облiк та оцiнка поточниХ зобов'язанЬ здiйснюстьсЯ вiдповiдно до Мiжнародним:,знfарта}l фiнансовоТ звiтностi та Iнструкцii про застосування плану paxyHKiB бухгалтерсько.о облi,.у ui]
-: - ,1,99 poKyJ\& 291, Pea,TbHicTb розмiруЬ.i* статей пu.ruубалансу в частинi зобов'язань станом на З1. 12.202;;,--ц,а ca}le в IlI роздiлi "Поточнi зобов'язання i забезпечЁння" пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами
_ з _]анll\rи iнвентаризацii, яка проведена згiдно з вимогами чинного законодавства УкраТни.Фактичнi ланi про зобов'язання Товариства BipHo вiдображенi у "rarri 

obun.y - лоточна кредиторська,,iоргованiсть за: товари,. роботи, послуги станом на З1.1 2.202о рооу "ruповить - 587 189 тис грн, поточна::1€.}lTOPCbKa заборгОванiстЬ за розрахУнками з бюджетом 12 884 тис Грн, поточна кредиторська,,5"ргованiсть за розрахункаr" .i йрu*у"u', я - 298 тис грн, поточна кредиторська заборгованiсть за:,:jрах\,нками з оплати працi - 1 189 тис грн поточна кредиторська заборго"uпl"rо за одержаними авансами -:: 9б8 ТИС ГРН, ПОТОЧНа КРеДИТОРСЬКа заборгованiсть .u роfru*упками з учасниками - з б l 0 тис грн,Поточнi забезпечення- З2З тис грн.
Iншi поточнi зобов'язанrUI станом наЗil.12.2020 року становлять - 4l 595 тис грн.Поточнi зобов'язання та забезпечення тов "тЁрЁопIльоБЛГАЗ'' станом на з l грудня 2020 та 2019:._ KiB представленi наступним чином:

Поточнi зобов'язання Tu auб"rrr""*""

_ _ _1точна кредиторська заборгованiсть
-j_- зра.х}.нками з rtасниками(тис грн )

] _-Tt-l чнi забезпечення(тис гпнj--

розкриття iнформацii про стаryтний та власний капiтал

АудитораМи пiдтвердЖуеться дотримання вимог порядку формування Статlтного капiталу, правильнiсть_Ь+:::trХffi?f;r,ХДТЖr*:,."i'rНОГО капiталу, порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40

Протягом 2020 року на Товариствi була чинною_ редакцiя Статуту затверджена Протоколом Загальних:'1'ЭРiВ УЧаСНИКiВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПовIдАльЁIiтю ,,iврнопIльоБлгдз,,^nзз 
вiд_-: --lнпня 2019 року.

Рдзоrt
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Iншi оборотнi активи тов "тЕрнопIльоБЛГАЗ" станом на З l грулня 2020 та2019 poKiB становлять:

На 31.12.2019 IJa31.12.2020
62 4зl 72 зl9

_ _ ]точна кредиторська заборгованiсть за
:-,_ ]ра\},нками з бюджетом(тис грн)

На 31.12.2019 На 31.12.2020

558 зl0 587 l 89 +28 879

2з 21,7

+3 610

+1 912

Ь-- ,

тис
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згiдно данноi редакцiт Статуту,
tJва.fцять п'ять тисяч гривень 00 коп)

статутний капiтал
i розподiляеться мiж

-Товариства заре€стровано у розмiрi - 25 000,00
Учасниками наступним чином:

Аулитор пiдтверджуе, Що змiн щодо розмiру стат},тного капiталу Товариства, складу учасникiв таперерозподiлу часток протягом 2020 року,r" здiй"rю"-о"".
ТакиМ чином, станоМ на 31.12,2020 року велиЧина зарессТрованого(пайового) капiталу згiдно з данимиiiHaHcoBoI звiтностi(якi аулитор пiдтверджуе) насryпна:. Зареестрований статутний капiтал - 25 тис грн;о Сплачений статlтний капiтал -25 тис грн;о Неоплачений капiтал - вiдсутнiй.

}-}

*,

BHeceHi для формуван[ш стат}тного капiталу кошти
:iя-rьностi Товариства.

Станом на 01.01.2020 року нерозподiлений прибlток
]ок\,нерозподiлений прибуток становить _ 65 477,r" l-pn.

l були використанi на здiйснення професiйноТ

становив - 41 880 тис грн, станом на З1,12.2020

непок

I
I

l

t

Стаття Балансу

ваний (пайовий) капiтал
Внески до неза ваного ного капiтал
Капiтал у дооцiнках
-]о:атковий капiтал
Еrriсiйний дохiд
накопиченi зницi

ии капlт€UI

одiлений п ий збиток 65 17,7неоплачений капiтал
вlrr_rчений капiтал

!-сього
65 502

,'3,ТIл{IIY: 
iнформаuiя Про власний капiтал цостовiрно та справедливо вiдображена у фiнансовiйl вlдповlдас вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансовоI звiтностi.

розкриття iнформаuii про вiдповiднiсть BapTocTi чистпх активiв

Балансова BapTicTb чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на_Ь-- _ а лллл
_ _ -: -.ZUZU РОКУ СКЛаДаЮТЬ:

На
, 

= 
iTHocTi

Необоротнi активи
Оборотнi активи

РАЗоМ активи

4 56З тис грн
7З2 1З1 тис грн.
736 694 тис грн.

Учасники Товариства:

р,удJ володИмиР IвАнович, КраТна громадянства:
Y_KpaiHa, Мiсцезнаходження: УкраiЪа, b3o8z, ;i;;b КиiЪ,вулицЯ €рЕвАнСькА, будинок'30, квартира 1

"гАзсЕРвIстрЕй.Д",, _Iaoo еЩРПОУ:зgвfrzi2, Краiна
резиденства: Украiна, Мiсцезнаходження: Украiна, +60о6,
Тернопiльська обл., MicTo Тернопiль, вул.Чернiвецька,'будrrоп
5-1a

Всього:

Частка у статутному
капiталi Сума

о//о грн

50,0 12 500,00

50,0 12 500,00

100,0 25 000,00

Структура власного капiталу Товариства:

на початок звiтного
року, тис грн.

на кiнець звiтного
року, тис грн.

ь_
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:о вгостроковi зобов'язання
]l.-l тсrчнi зобов' язання

Рл\ЗоМ зобов'язання
ЧlIстi активи:

Р_\ЗО\,{ активи MiHyc РАЗОМ зобов'язання 65 502 тис грн.
CTaHort на 31. |2.2020 року BapTicTb чистих активiв складас 65 502 тис грн.

Аналiз фiнансового стану

Jrя проведення аналiзу фiнансових пок€lзникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть станом на] ::_l:0 рок}', у сюrадi: Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Форма ЛЪ 1), Звiту про фiнансовi результати:. . -Р., сr-кl,пний лохiд) (Форма Jф 2), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) (Форма Nч 3),
:: -. :lр.-' в-rасниЙ капiтал (Форма Nч 4), Примiток до фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK.

Еконоrtiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01 .01 .2020 року та на 3 1 .|2.2020 року проводилась
-: _ ---TaBi розрахlтlкiв наступних показникiв:

Таблиця

Iнформацiя про пов'язаних осiб

Вi:повiдно до вимог мсА 550 <Пов'язанi особи) аудитори звертiшись до управлiнського персоналу iз
.д ],.l.'}l шодо надання спискУ пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними, а ].ако)(

=i- 
i._lil -locTaTHi аудиторськi прочелури, нез€L,Iежно вiд наданого запиту з метою впевненостi щодо наявностi

а],: .:crTHocTi таких операцiй.
Jo перелiку пов'язаних cTopiH, якi прямо контролюють та мають долю в суб'ектi господарювання, що

-;:.-_ irt значниЙ вплив на суб'ект господарювання нaL.Iежать Учасники Товариства:

Учаснцки Товариства: Частка у статутному
капiталi Сума

о//о грн

Б}--IЗ ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ, КраТна громадянства:
_--i:aiHa. Мiсцезнаходження: УкраiЪа, 03087, MicTo КиТв,
Э.-.lIЩЯ СРЕВАНСЪКА, булинок 30, квартира 1

50,0 12 500,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"Г.{ЗсЕРВIСТРЕЙД", Код СЩрПоУ:3g8goi2З2, КраIна
:e]ilJeHcTBa: Украiна, Мiсцезнаходження: YKpaiHa, 46006,
_ :энопiльська обл., MicTo Тернопiль, вул.Чернiвецька, будинок

50,0 12 500,00

Всього: 100,0 25 000,00

ПОСадовi особи, що мають вплив на прийняття управлiнських рiшень:о !иректор - Ощипок Василь Федорович (Наказ Ns 54 вiд 01 липня 2020 року)о Заступник директора - I_{ебак Володимир Миколайович (Наказ Jф57 вiд 01 липня 2020 року)о ГоловниЙ бухгалтер - Процишин Олександра PoMaHiBHa (Наказ J\b 10 вiд 03 липня 2019 року)
Iнших пов'язаних осiб Товариство не мас.
ОПеРацii з пов'язаними сторонами, що виходять за межi звичайноТ господарськоТ дiяльностi Товариства

a-_,;,;ягом 2020 року не вiдбувалось,

Подii пiсля дати балансу

АУДИТОРИ ДОСлiдили iнформачiю про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення
:;нансовiй звiтностi, проте мож},ть мати с'j.ттевий вплив на фiнансовий стан Товариства.

1 136 тис грн.
670 056 тис грн.
671-l92тис грн.

поклзник о пm шц съrt ь н е зн аче l r ня ФЛКТИСIНЕ ЗНЛЧЕННЯ
На 01.01.2020 р. На 31.]2.2020 р.

_. _ :е,э lцl€нт загальноl лlквlдностt >1 1,0б 1.09
_ _.__е:lцlснт )уктури капlтatлу <1 0,06 0.09
_ :, _е:iцiснт рентабельностi активiв якнайбiльше 0,59уо 4,2ЗО/о

-Лчъ ,

13



:л
.л

]

I
l
l
I

l
l

,l", -;пLrplt не отримали аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була сугтсво викривлена, )Г]i,, ] i;iЦСнаве]еноЮ iнформацiЮ, що розкрИвастьсЯ ТовариствОм та подаеться до КомiсiТз цiнних паперiг-l::-_: _a3!f Г!-| P}IHK\ .

],--icro пiс,-lя звiтноТ дати визнаеться факт господарськоТ дiяльностi, який надав iнформацiю прс:4:_"",-"'на Jац фiнансових звiтiв, що можугь потребувати коригувань або про ситуацii, що виникли пiсля;:j"_ ;!\,:а-lання фiнаНсовоi звiтНостi, якi можутЬ потребувати розкриття або може вплинути на фiнансовий
--,1j__ :\\ грошовIоi коштiВ або резульТати дiяльнОстi органiзацii i якиЙ мав мiсце в перiоД Mix< звiтнЬю датою i;, -:: ::i:пltсання бlхгалтерськоТ звiтностi за звiтний piK (згiлно МСД 560 ''Подальшi лодiТ'').

_{r:ltToprr пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати 6-un.y, наявнiсть
'_.о.-'- 

..--цебr,с необхiднiсть проведення коригування фiнансовоТ звiтностi.
Ha_rtlt бr,,rО такоЖ розгляцло, чи iснують подiТ або умови, якi можуть поставити пiд значний cyMHiB

_-::-,a-JTb сlб'скта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiстi, оцiненi оцiнки управлiнського-,;:{::al\ що]о здатНостi суб'еКта господарюваннЯ безперервно продовжувати дiяльнiсть aiiдпо до вимог,"It-l. j-U"БезперерВнiсть>тавизначеНо,щоне iснуес1,,ттевоТневизначеностi,щостосустьсяподiйабоумов,
гt_ :aЕ\to або в сукупностi мож},ть поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть суб'скта господарювання
1е. _ ::ервно продовжувати дiяльнiсть.

,{\,-]}lтори дiйшли впевненостi у тому, що загроза безперервностi дiяльностi вiдсlтня.

Iпфорrrацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттсво вплинути на дiяльнiстьlорп:ltчноi особИ у майбутнЬому та оцiнкУ ступеня iiнього впливу, зокрема про склад i структуру
фiнансових iнвестицiй

В ходi аудиторськоТ перевiрки аудиторами не було виявлено iнформацiТ про наявнiсть iнших фактiв та
_,1,:,::BltH. якi лtожуть суггево вплинуги на дiяльнiсть Товариства у майбуiп"оrу.'

CTaHort На 3l грулня 2О20 року на Балансi ТОВАРИСТВА з dБмвжвною вrдповIддльнlстю" 
- :?НоПLlъоБлгАЗ" вiдс}тнi довгостроковiта поточнi фiнансовi iнвестицiТ.

fuфрrrаuiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв таlабо зобов'язань, ймовiрнiсть визнанця яки
на балансi € достатньо високою

l

n
цl

{

В ходi аудиторськоТ перевiрки аудиторами
,1._ з'язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi с

Iнформацiя щодо iншоi фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до Законiв Украiни та нормативно-
правових aKTiB

перевiрка iншоi фiнансовот iнформацiт проводилась на пiдставi МсА 720 квiдповiдальнiсть аудитора
: -" iншоi iнформацiТ в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>. Щля отримання

:,- 
",rIiння 

наявностi с1,,ггевоТ невiдповiдностi або викривлення фактiв мiiiншою iнформацiео ru r,"р"uiреною
:,, j,{тора\Iи фiнансовою звiтнiстю виконув€lJIись аудиторами запити до персонzшу ТЬвариства та аналiтичнi-:,::lе-]\,ри, Сугтсвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдляiал а аудиту..u inro,o iнформачiсю
-= э.-ТаноВЛеНо.

фапrу про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв/ас
достатньо високою не виявлено.

ПI.IНШI ЕЛЕМЕНТИ

: _ _;очовий партнер-аудитор
:ертифiкат Ns001199
. - ]8.04.199ap)

_ . i .,ерпня 202l року. =l-_^

*Ь.* о
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OcHoBHi вiдомостi про аудиторську компанiю:

OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:

.]ата та номер договору на проведення аудиту

_]ата початку та дата закiнчення проведення
f\,.]ит

_]ата складання аудиторського висновку

-_--_cr*Sл

Повна назва пiдприсмства ПРИВАТНЕ ПIДПРИСМСТВО АУДИТОРСЬКА
КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"

Скорочена назва п
ознака особи

Ак "дI джI кЕи юкрЕин"
идична

Ko.1за еДРПОУ zlз2699з
Юридична адреса УкраТна, 04070, MicTo КиТв, вул. Братська, будинок 5,

квартира l l
А:реса фактичного мiсцезнаходження УкраТна, 04070, MicTo КиiЪ, вул. Братська, будинок 5,

квартира 1-1

Свiдоцтво про включеннrI до Реестру
.1\_]иторських фiрм та аудиторiв

Nq 02З8 вiд 26.01.2001 року NЬ 98

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю
якостi

N9 0244 Рiшення АПУ Ns347/8 вiд 29.06.20l7 видане
Ачдиторською Палатою УкраТни

tsi:повiднiсть ресстру аудиторiв, що мають право
з_:iйснювати аудит проф. учасникiв фондового
f }lHKy

вкJIючено до реестру кСуб'екти аудиторськоТ дiяльностi,
якi мають право проводити обов'язковий ауди]

фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що становлятЕ
суспiльний iHTepec>>

\ I ic цезнаходження УкраТна, 04070, MicTo КиТв, вул. Братська, булинок 5

квартира 1 1

Ns 04/08-20-Щ вiл 04 серпня 2021 року

з 04 серпня2021 року шо i8 серпня 2021 року

18 серпня 2021 piK

-"r}ч.-
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Додаrок l
до Нацiоllалыlого положеIlIlя (ста!Iдарту)
бухгштсрського облiку 1 "Загшыti виNlоги до фillаttсовоi звiтltостi"

rqа TJ
Товариство з обмеrкеною вiдповiдальнiстю "Тернопiльоблгаз"

:ЕРНОПIЛЬСЬКА
т,! :ii:: :-1:,-lBe форма господарювання Товариство з обмеженокr вiдповiлмьнiстю

a*l: т i, r .]:]: ii]bнoCTl

r.;j ..:_-j 1 :т: ];зцiвнккiв

f,i : -: iJ-.^.-lb

J -.--a - -- Z аr{сl]Тilз?ЦlЯ

J ff:<a ia:]Ta]bнl iнВестицll

Торгiвля газом через мiсцевi (локшьнi) трубопроволи
188

-л*l:_ -:,::,:: в\,-1иrц Чсрнiвсцька, буд. 54А, м. ТЕРНоПIЛЬ, ТЕРноПIЛЬСЬкА обл., 46006 520200
j!: i] l:j l |,i :1 :;:.- грн. без десяткового знака (oкpiм роздiлу IV Звiту про фiнансовi рсзультати (Звiту про сукупнИй дохiд) (фоРма Nc2),

., ;:: :;.:,1:l:: l..значку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):

i i - _ i:,i]- Iчi. --тан:артами) бухгалтерського облiку
, il:л;,j.: =шa t,та}цартами фiнансовоi звiтностi

Бапанс (Звiт про фiнапсовий стан)

31 грулня 2020
Форма J\Bl Код за ДКУ,

Актив
I. Необоротнi активи

на

_ а- :l]]::э] оiо:lогlчIII актиВи

-Ч 
,j 1 i]]g-Tb JОВГОСТ оlологlчних активlв

я довгострокових бiологiчнлlх активiв

,_ *, ]-|:ij:з: riнзнсовi iнвестицii:

9 , - l :_. i:;ьJя ]а yeTo.:IoM участi в калiталi

: jl:l ]_1-]iIC\(CTB

заборгованiсть

'|* ,: ; .::-]в },центршiзованих страхових

" згl а po]_]L]ou I
актпви

:{1=:.=a:зl\f oýtlcтb

-з. ;1 -:;l.,ть lнвестпцlиноl

:;:-?=i}пol Heplr(oMocTl

] : -е,тоаховика

-- -i: ]::aг:чнlактиви

,J| - --i:ac ззборгованiсть за розрахунками
n 1;: .!1il аВансаМи

- ,{' 1.:,]l З ПОДаТКУ На

j:i:_з:;rа
хчнками iз

,ованlсть

ч:;aо\тнlх пе

дохолiв

бl 10l00000

2з2 24з

21 2|9зl912

зl912

]]т] f-i". ia]зрооj]ених премlи

нilежних виплат

llaTa (piK

за

Е

:: ] a-ijiBl lнвестицl1

т *-- : :. 1Gi3I{цlинl

.,::J i.:]':':

ш!

::tr '": . -] :]acl{
,,j]ы:::3

!;r-]!{

,, - r.aквlвuенти

: апllви

i : f,н(ах
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Пrеп ко.] на початок На кiнець
пiтllпгп прпiпп

l 1 _, 4

L B]rcяli кrпiта]
l 400 25 25

a a; i:. :: i-Ф]_-] 
-:i:: 

.-зх:-iJг,r хапlта]\, l40l
l 405

l4 l0
4ll

:_i.:: ]i::; :LlBl 412.

:]-з={;l f,atrlTa,I 4l5
i ;:., з п.. Ji,le н lrt-l пр н б 1то к ( не по кр итlr t"t 4z0 4l 880 65 471

Н е.. паченttt-t капiтап |425 ( ) (

dх-]\ченllIl капlтш l 430 ( ) (

lншi резерви 4
Усього за роздiлом I 1495 41 905 б5 502

II. Довгостпоковi зобов'язання i забезпечення
вi;rсr,поченi tlолатковi зобов'язання 500
пенсiйнi зобов'язанш 505

Довгостроковi кредити банкiв 5l0
[ншi довгостроковi зобов'язання 5l5 z 648 l 1зб

Щовгостроковi забезпечеrlrш 520

Щовгостроковi забезпечеrrrrя витрат персоналу 521,

цiльове фiнансчвання 5z5
Благодiйна допомога 526
CTpaxoBi резерви 5з0

у тому числi:
резерв довгострокових зобов'язань

l5зl

резерв збиткiв або резерв нilIежних виплат 5з2
резерв незароблених премiй 53з
iншl cTl]axoBr Dезерви 5з4
Iнвестицiйнi контракти 5з5
Призовий фопд 540

Резерв на виплату джек-поту 545

Усього за роздiлом Il 595 2 648 1 Iзб
I[I. Поточнi зобов'язrння i забезпечення

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв l 600
векселi виданi l 605
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

поRгостпокоRIлми rпбоп'яrяннq ми lбl0
товари, роботи, послуги бl5 558 зl0 _ýS- ]89

розрахунками з оюлжетом 620 2,79 1] 884

тому числi з податкч на поибуток 621 j Ебl
розрахунками зl страхування 625 з0,7 ]98

розрахуIками з оплати працi 630 l з80 l l89
Поточна кредиторська заборгованiсть за одер;каними авансами 635 23 2l7 22 968

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 640 j бl0
поточна кпедптооська забоогованiсть iз внчmiшнiх оозоахчнкiв 645
поточна кредtrторська заборгованiсть за стtlаховою дiяльнiстю 650

поточнi забезпечсння 660 _1] 3

Jохо:и rlаiIбlтнiк псрiолiв 665
В i:строченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 6,70

lншi поточнi зобов'язання 690 :j i: -+l 595
}'сього за роз.rlIоrr III 695 6!- JS_: 670 056

I\'. Зобов'язання, пов'язапi з необоротними актпва]!tи,
},трн}lуваними для продажу, та групамll внбугтя

1 700

_ДДlед.лартiсть активiв педержавного пенсiйного фондч 1 800

Б^аfl- aъ EJl Urчilлох 1 900 !+] ir,1.1 7зб 694

"фJ

Феdоровач
Ffi fiллll,lllljlч ошлпеs В.rсrлъ lDtз,вр.lвячщ
Олексанdра
Ромзнвне

П рл,шшrс О-щrтrл_ry r Ро ча HiBHa

центрuьни}l органо}t в}Iконавчоi в,l:]1. :: :,::- :_^ : :-i-,.- ],]-i]f- :Ес 
-]aJ]jý:
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Пi:присмство

Чltстий дохiд вiд 1зац11 п
Чцсmi

,.lЦl пlопuсанl, вапова

з.ltIна валова cy,\la

з.ttiна часmкu пepecпpaxoBttKiB у резервi незароб,пенttх

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
:оварiв.робiт. посл
ччсmi понесенi збumкu за с вuплаmа.,\lu

Вдrовий:
п

зоиток

Joxid (вumраmч) вid змiнч у резервах dовеосmроковuх
зобов'язань

xid (Bt Bid змiнч iHtuux
з-]'llна lнuluх с вспова с
з,|llна часmкu п oBLrKiB в iHltlllx

)' lпо.\,lу ltuспl;
doxid Bid злtiнtt варmосmi aKmttBiB, якi оtliнююlпься за
c,ltp авеdлuв ою варmiспlю

ooxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнчх акпtuвiв i

оохid вid вuкорллсmання кошmiв, вuвiльненuх вiё
оttоdаmкування

i:rriHic, BHl в

1инl в
'.' lllo,||)1 чuслl,
вlllпраmч вiё зл,tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

вlllпраmц Bid первiсноzо вLtзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
a LlbcbКozoc

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
'.:Ito
j,:,;1ToK

-: \o.f вiд l,^lacTi в капiталi

Щата (piK,

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тернопiльоблгаз"
(наймснування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про
за PiK 2020

Стаття

Форма N2 Код за

мiсяць, ,

за СЩР

сукупний дохiд)
р.

число)
,поу

коди
z02|l 01 l0t

39555 10з

1 159 008 1 з9з 284

l 038 182 1 з59 1з8

з4 146

15 455

-:-i 
_]оходи

s;

ý:;;а,"*sъ,



-:.a:сtsження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток :r] 1т -:: 5 29]'

збиток
Виmати (дохiд) з податку на прибуток т !цт! (1 188)

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiс.rя
)податкування
Чистий фiнансовий результат:
прибуток 4 l03

збиток

шilш ýц

ш. розрАхунок поI\.\знIIкIв IIрпБ}тковостI {кцIII

J

J

d

J

_.{

--э

'-

{
J

]

I

I

I

i
i
l

I

п. ъ
за аналогiчний

KrlT ]ý ш":шi перiод

шпJЕr шшrJ попереднього
року

Стаття

1 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв :_l1l;

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpylreHTiB

Накопиченi KypcoBi рiзницi

Iнший сукупний дохiд
[нший сукyпний дохiд до оподаткування :{ýl
Податок на прибуток, пов'язаний з iHmltrt c},K\пijit(::1-::_ а ----:
Iнший сукyпний дохiд пiсля оподаткування :дrrl
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та ],16(| t :дпб :: r -- 4 l03

III. E_-IE\IEHTп ошр Гшт?rт

Назва cTaTTi L-rд
piшJEl

jlr зrлrтrп
шЁрrц_I

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 4

матепiальнi затрати _i., \ 26з

Витрати на оплату прац1 11 |46

Вiдрахування на соцiаrьцi заходи з 304

Амортизацiя |. 014

ншi операцiйнi витрати ] 18 557

Разом :-8il 4| з44

Назва cTaTTi lrвд

Pr.J,L-a

:lr rвrгrrпш
пepio_r

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 4

ередньорiчна кiлькiсть простих акцiй
СкopигoвaнaсеpеДньopiчнaкiлькiстьпpoстиxaЩ
Чистий прибуток (збиток) на одну просту ащцllq
Скоригований чистий
ппнrz пппстv якlliIо

прибуток (збиток) на

8асuль
Феdоровач 1 _ .,, ., л,_ ,л,,л..,t

Олексанdра
РОМ4НЁНа 

-:. -._.,- _, :s-_--p: роrtзнiвнr

.д

)



_= _ ]l- \l.^;Bo Товариство з обмеiкеною вiдповiлальнiстю "Тернопiльоблгd
flaTa (piK, мiсяць, число)

за СДРПОУ
(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2020 р.

Форма N3 Код ru ДКVd-lБбОГl
Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод

попеоеднього року

1 2 3 4

I. ф r коштiв у результатi операцiйноi дiяlrьностi
i.:..:_lкення вiД:

_: 
=,. -:зз:-tit 

пDодчкцii (ToBapiB, робiт, послуг) 3000 | 249 566 l 438 371

1в1 в 3005 338

}a, чItс.,Il податку на додану ва 3006

вання 3010 500 640

мання счбсидiй 301 1 500 640

lення aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 30l5
_-_1f "r.]jfiеННя ВlД поВернення aBaHCrB 3020 38 847 5з 087

_-_:jf,t1.]яення вiд вiдсоткiв за залишками коштiв ца

-- ]::,чнilх рахунках з025 з 825

:-_::rсJкення вiд боржникiв неустоЙки (штрафiв, пенi 3035

]-_ -хо:хlення вiд операцiйцоi 3040
j-], -rолкення вiд отримання роялтi, авторських
a ]:;]:0род

3045

]{:-з,о:хiення вiд страхових премiй 3050
:.-rоl,дення thiнансових vcTaHoB вlд поверненЕя поЗик 3055

ня 3095 13 506 з1 886

З;цачання на оплату:
, -вэпiв (ообiт. послvг] 3 100 124,] 842 | 929 522

з l05 \2 054 13 688

З::оахr,вань на соцiаJIьнi заходи з110 з 138 з 550

]с,бов'язань з податкiв r зборiв 31 15 1,7 2|0 ( 16 536

3i:трачання на оплату зобов'язань з податку на прибут

З;:трачання на оплату зобов'язань з податку ца додану
5зэтlсть

31 16 1 330 1, |6,/

31 17 ( |2052 ) ( 11890 )

З;lтрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зl18 3 486 з419 )

злtтоачання на опл aBaHciB
lrовернення aBaHciB

3135

лaтрачання на оп з 140 з 050 580

З;lтрачання на оплату цiльових BHecKiB з 145

З;tтрачання на оплату зобов'язань за страховими
!.ig-tНТР?-КТ?МИ 3 150

( ) ( )

Зtlтрачання фiнансових установ на надання позик 3 l55
я 3190 25 481 6| 522

Чпстий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3 195 -2 69з \ 4|4

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
З а.]ходження вiд реалiзацii:
: 

: нянсових iнвестиrтiй з200

тних активiв 3205

321t5

_-11|rБмýýТЁЁqr."ý з220

l rЪhжеi ня в ifr qtii{Ъ аЪй i в 3225

Еrфнъlпозик з230

* SlоrжЬ*fr|фл/в и бу}гfi ,l
,-.фl гфцйjрýфfuoi ofiфи

l

tIlрнього пlдприсмства та
{ з2з5

3250

;

L
w

a,d1



Витрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй з255

необоротних активiв 3260 (

Виплати за деривативами з210 ( )

Витрачання на надання пqэцц 32,75

3280
( ) ( )

Iншi платежi 3290

чистий рух коштiв вiд iнвестицiйпriдцддцggIi 3295

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiталу зз00

Отримання позик 3305 14 000

Надходження вiд продажу частки в дочlрньому
пiдприсмствi 

-

зз 10

Iншi надходження з340

Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45 ) )

Iогашення позик 33 50 14 000

Сплату дивiдендiв 3355 2000 ) )

ВитDачання на сплату вiдсоткiв з360
')

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

3365 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочlрньому
пlдIIрисмств1 3370

( ) (

зз,l5
) (

Hlшl плlатеж1 3390 ) (

чистий рyх коштiв вiд фiнансовоi пiяльностi 3395 -2 000

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 -4 69з -| 4|4

Залишок коштiв на початок року 3405 31 912 з 326

Вплив змiни валютних KypciB на залиlцqцдqштЦ з4l0
Залишок коштiв на кiнець FOЩFrцллqн 341 5 21 219 з| 9L,2

uль

ЕГГrFФ{лrJ#-

*l iЕГ
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\r'ффоtj,
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Ощипок Василь ФеJоровlrч
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l

-J

)
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Форма }lb4 кол за !Ky{t-r80r005 1

р.
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_:::::{]*'ill--ъ l : л:днство з обмеженою вйповiдальнiстlо''Терноrliльоблгаз''
!ата (piK, мiсяць, число)

за СДРПОУ

коди
2021 l 01 l01

--*,:-(найменування)

Звiт про власний капiтал
за PiK 2020

CTrTTr

Ьгr-тпr,15 Еа початок

iý lщпцвання:
: u..-; _,:_::i:OBoi

] _-]. l]:_._i:

[ш;рrгованlll"t зали-
шriФfi Еа ПочаТок
Члt-тнй пршб}"ток

;бш-rок) за звiтний
x,*oio_I

-iIцEl с!,к},пнии
f"i Il1 ]а звrтнии
rерiо:
_ _,_,-:нка (yuiHKa)
:::,1;,f,отних активiв

ментlв

L_, ::_.:з iнпrого сукупного
- , ,.::\, асоцiйованих i
---bHllx пiдприемств
j_;iil счкупнии дох1
P,iзцo:i",l прибутку:
: l-:зтrt власникам
-]aзJенди

_- _] я }r},вання прибутку
: - jЗРе€СТРОВаНОГО

t:_iT&'l
: -:а_хування до
:,:]3рвного капlтал
*-,, \{а чистого прибутку,
:;]еАла До бюджету
:*ОВlДНО ДО

Додат-
ковий

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Вилу-
чений

капiтал

et ё7 Jд, 7-\ \/ /\i.Ь - ,s,\\ '-5r. --- _

\,.'ф^rо611;аu1 /ъ"*... J

__Ь--

iня по}lилок

Ш -,:,:liченi KypcoBi
: _:_ilill



д|ль

Процишин Олександра PolraHiBHa

Сума чистого прибутку
на матерiальне
заохочення
Внески учасникiв:
Внески до капiтал
Погашення заборго-
BaHocTi з капi
Вилучення капiталу:
викчп акцiй (часток

Перепролаж викуп-

Анулювання викупле-
них акцiй (часток
випччення частки в

капiталi
зменшення номiналь-

Iншi змiни в капiталi
Придбання (продаж)
неконтрольованоi
частки в дочiрньому

разом змiн у капiталi

65 17,7
залишок на кiнець

Ощиrtок Василь Федорович

-.--J

_д

1 7 з 4 5 6 7 8 9 10

4225

4240

4245

4260

4265

4270

42,75

4280
4z90

4291
4295 2з 591 23 597

C6Oшlr ,nn, 25 65 502



прIl}IIтки до ФIнднсовоi звtтностt
* .,-:Orr на З 1 грулнЯ 2020 рокУ та за piK, що закiнчиВся на зазначену дату
: -]],-'ЯЧсlТ еРUВеНЬ)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

((Тернопiльоблгаз>>.

Код СДРПоУ з955510З

Примiтки до фiнансовоТ звiтностi станом на 3 L|2.2020 р. за

piK, що закiнчився на зазначену дату.

!

-\--* ,



гtрrагиlтки до oIHAHcoBoi звtтностl

1
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т

станом на З l грулня 2020 року та за pik, що закiнчився на зазначену дату

(в muсячах epuBeHb)

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО

повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <тернопiльоблгаз>

Скорочена назва: ТОВ <Тернопiльоблгаз>

Юридична адреса:46006, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул, Чернiвеuька, бул,54А

Фактичне мiсцезнаходження:46006,тернопiльська обл., м. тернопiль, вул, чернiвецька, бул,54д

Iдентифiкачiйний код юридичноi особи: 39555 t 03

Iпн з95551019181

Органiзачiйно-правОва форма юридичноi особи: Товариство з обмеженою вiдповiда,тьнiстю

Мiсце та дата peccTpauii: |9.|2,2О:I4 10:04:04, 164б1020000009580, Тернопiльська MicbKa рада

тел./факс: 0З52-52-02-00
E-mail : teroblgaz@gmail.com
Сайт: http://teroblgaz.com.ua/
Основною метою ТОВ кТернопiльоблгаз) е

(локальнi) трубопроводи.

отримання прибутку вiд торгiвлi газом через мiсцевi

Види дiяльностi:

1. Код квЕД 35.2ЗТоргiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи (основний)

2.Код КВЕД 46.7\ Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паJIивом i подiбними

продуктами;

3. Код КВЕД 4].З0 Розлрiбна торгiвля пальним;

4. Код квЕД 47.]8 Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих

магазинах;

5. Код квЕД 58.19 Iншi види видавничоТ дiяльностi;

6. Код квЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого

майна;

7. Код КВЕД 73.11 Рекламнi агентства;

8. Код квЕд '7з12Посередництво в розмirценнi реклами в засобах масовоi iнформацiТ;

9. КоД квЕД 1З,20.ЩосЛiдженнЯ конlюнктУри ринкУ та виявлеНня громаДськоi думки;

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грулня 2020р. - 88 осiб.

2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть мсФз
Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнансовою звiтнiстю загального призttаLlення, яка

сформована З метоЮ досЪовiрногО ,одu*r"" фiнансовогО стану, фiнансових результатiв

дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого

. кола nop".ry"uuiB при прийняттi ними економiчних рiшень,

КонцептуальноЮ основоЮ фiнансовОi звiтностi ТоваристВа за piK, що закiнчився 3 1 грулня 2019

року, . йi*"uроднi сrандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти

бухгалтерського облiку tЙсьоl та Тцумачення (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних

+-_
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Станом на З 1 грулня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату
(в muсячах ерuвень)

стандартiв бlхгалтерського облiку (РМСБО), в редакцii чиннiй на 1 сiчня 2018 рокУ, щО

офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае
BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких
забезпечуе достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноi,
зiставноi та зрозумiлоi iнформачii.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзачii i ведення бухгалтерського облiкУ та

складання фiнансовоi звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення

Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна валюта

Украiни - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi

дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбува€ться в ходi
звичайноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було б

провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подfu,Iьше здiйснення

фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

2.5. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
Товариства 22 лютого 2027 року. Учасники Товариства та iншi особи не мають права вносити
змiни до цiсi фiнансовоi звiтностi пiсля ii затвердження до випуску.

2.6. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi

Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаеться календарний piK, тобто

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2020 року.

3. CУTT€BI положвння оБлIковоi полIтики
3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоТ звiтностi

If,я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi, за винятком оцiнки за

справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi
iнструменти), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ l3
<Оцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають використання бiржових
котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером
iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоi
BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визначаСТься З

використанням наrIвноI iнформацii про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик

3,2.1. Основа формування облiковuх полimuк
" Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та пракТика,

-+-- , застосованi суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МсФз
навOдить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансовУ
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та лостовiрну iнформачiю про операцiТ, iншi подiТ та умови, до
яких вони застосов).ються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив iх застосування €

несутт€вим.

a

,
л
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Станом на 3 l грулrrя 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату
(в muсячах epuBeHb)

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно
до вимог МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки) та iнших чинних
МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти) та МСФЗ l5 кДохiд вiд договорiв з клiентами>

3.2.2. Iнфорлlацiя про з.|пiнu в облiковuх полimuках

Товариство обирас та застосовус своi облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй,
iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагас або не дозволяе визначення категорii
статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
3.2.3 Форлtа mа назва фiнансовuх звimiв

Перелiк та назви фор, фiнансовоТ звiтностi
НП(С)БО 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоi
вiдповiдностi до МСФЗ.

Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим
звiтностi>, та форми Примiток, що розробленi у

3.2.5. Меmоdu поdання iнформацii'у фiнансовuх звimах

МСБО 1 кПодання фiнансовоi звiтностi> передбачас подання витрат, визнаних у прибутку або
збитку, за класифiкацiсю, основаною на методi "функцiТ витрат" або "собiвартостi реалiзацii",
згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ik функцiй як частини собiвартостi чи,
наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про
характер витрат с корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя
наведена в роздiлi III Звiту про фiнансовi результати.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривасться iнформацiя про
ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформачiя про
ocHoBHi види грошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових
записiв Товариства.

3.2.6 Iнформацiя про злwiна в сmанdарmах

HoBi МСФЗ, прийнятi станом на З 1 . t2.2020, ефективна дата яких не настала

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефекти вна

дата
Дострокове
застосува ння

Застосува ння

у фiнансовiй
звiтностi за

piK, що
за кiнч и вся

з 1.12.2020

р.1

Вплив
поп ра вок2

У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи
lBOR опублiкувала поправки, що доповнюють
випущенi у 2019 роцi та зосереджують уваry на

наслiдках реформи базового рiвня процентних ставок
на фiнансовiй звiтностi компанii, якi виникають, коли,

наприклад, базовий показник процентноТ ста вки, який
використову€ться для обчислення процентiв за

фiнансовим акти вом замiнено альтернативною
базовою ставкою.

]. сiчня
2021 року

Дозволено

-*

] В цiй графi зазначаеться застосованi чи не засJосованi поправки у фiнансовiй звiтностi за 2020 piK,
: В цiй графi зазначаеться вплив поправок (якщо ix застосовано) та даеться посилання на примiтку, де цей вплив
fозкрито, або зазначасться, що лравки не мали впливу

:; -: -эавки
:: -r'x

Е; ; : -.HcoBi
,li *1; , r,: -т91 ,'..л.л
* _:- jJ



ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Станом на З 1 грулня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату

(в muсячах ерuвень)

)
\4СФЗ та правки

] 
до них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефе кти в на

дата
Дострокове

застосува н ня

Застосування

у фiнансовiй
звiтностi за

piK, що
за ki нч и вся

з 1.12.2020
о.1

Вплив
поп ра во к2

--I Розкоиття

J-эормацiТ, МСФз
4 CTpaxoBi

].,:;:,ж;J^.

l
l
l
l
l
l

Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть
вплинуги на фiнансову звiтнiсть пiд час реформи
базового рiвня процентних ставок, включаючи
наслiдки змiн договiрних грошових потокiв або
вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни
базового рiвня процентноi ставки. з альтернативною
базовою ставкою (проблеми iз замiною),
На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог
зазначених стандартiв, що стосуються :

о змiни договiрних грошових потокiв - компанii не

доведеться припиняти визнання або кориryвати
балансову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB для
змiн, що вимагаються реформою, а замiсть цього
оновить ефективну процентну ставку, щоб
вiдобразити змiну до альтернативноТ базовоТ

ста вки;
о облiк хеджування - компанi'i не доведеться

припиняти облiк хеджування виключно тому, що
вона вносить змiни, якi вимага€ реформа, якщо
хеджування вiдповiдае iншим критерiям облiку
хеджування; i

. розкриття iнформацiТ - компанiя повинна буде

розкривати iнформацiю про HoBi ризики, що
виникають внаслiдок реформи, та про те, як 8она

управля€ переходом до альтернативних ставок,
Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi

вимага€ реформа базового рiвня процентних ставок

до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин хеджування.

I

'] 
мсБо 16J Э."ов"i засоби>l

ъ

Поправки забороняють компанiТ вираховувати з

BapTocTi основних засобiв суми, отриманi вiд реалiзацiТ
вироблених предметiв, коли компанiя готуе актив до
Його цiльового використання. HaToMicTb компанiя
визнае TaKi надходження вiд продажу та пов'язанi з

ними витрати у прибугку або збитку.

01 сiчня
2022 року

,Щозволе но

мсБо з7
Забезпечен ня,

-е передбаченi
:эбов'язання та
- е передбаченi

активиD

д

I

Поправки угочнюють, ч.\о (витрати на виконання

договору)) являють собою витрати, безпосередньо
пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати

виконання договору (наприклад, прямi витрати на

працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi

також безпосередньо пов'язанi з договором
(наприклад, розподiл амортизацi'i об'екта основних
засобiв, що використову€ться при виконаннi

договору).

]. сiчня
2022 року

Дозволено

I л\lсФз 
з

, - э €днання

- 

--- -rl\\

L 
- gч)-

Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (lFRS) З на

Концептуальнi основи пiдготовки фiнансовоi звiтностi,
не змiнюючи вимог до облiку для об'еднання бiзнесiв.

Додано виняток щодо зобов'язань i умовних
зобов'язань, t-{ей виняток передбачае, що стосовно

деяких видiв зобов'язань i умовних зобов'язань
органiзацiя, яка застосовуе МСФ3 (lFRS) З, повинна
посилатися на МСФ3 (lAS) 37 к3абезпечення,
непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи"
або на Роз'яснення КТМФЗ (ltRlС) 21 к3бори ))/ а не на

Концептуальнi засади фiнансовоi звiтностi а018 року.

1сiчня
2022 року

Дозволено

Hl по пра вки Дочiрне пiдприемство, яке уперше застосувало МСФ3 1сiчня Дозволено

l
l



ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Станом на 3 l грулня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату

(в muсячах epuBeHb)

J

МСФ3 та правки

до них
OCHOBHi ВИМОГИ

Ефекти вна

дата
flocTpoKoBe
застосува ння

Застосува ння

у фiнансовiй
звiтностi за

piK, що
за ki нч и вся

зt.I2,2020
о.1

Впли в

поправок2

l

,)

J

в МСФ3 (2018-

2020):МСФЗ
(lFRS) 1

Поправка дозволяе дочiрньому пiдприемству, що
застосовуе lFRS 1: D16 (а) (яке переходить на МСФЗ
пiзнiше сво€J материнськоТ компанi'i), виконати оцiнку
накопиченого ефекту курсових рiзниць у складi iншого

сукупного доходу - на пiдставi такот оцiнки, виконанот
материнською компанi€ю на дату i1 переходу на

мсФз.

2022 року

1-орiчнi поправки
l а МСФЗ (201S-,' 

202о): мсФз
(lFRS) 9

t
J

КомiсiЙна винагорода, що включа€ться в к].0-

вiдсотковиЙ>l тест при припиненнi визнання

фiнансових зобов'язань. Попра вка уrочнюе характер
такоТ комiсiйноi винагороди - воно включае тiльки
винагороду, сплачене мiж позикодавцем i

займополучателя, включаючи винагороду, сплачене
або отримане вiд особи iнших cTopiH.

]. сiчня
2022 року

,Щозволено

'_эрiчнi поправки
l з МСФз (201S-

,l 2о20): йсФз
(ltRS) ].6

Стимулюючi платежi по орендi. Поправка угочню€
iлюстративний приклад N9 1З до МСФ3 (lFRS) 16

шляхом виключення прикладу урахування
вiдшкодування, отриманого орендарем вiд
орендодавця в якостi компенсацiI за понесенi витрати

на полiпшення об'екта оренди.

_эрiчнl поправки
з МСФЗ (2018-

E:zo):Mcbo (lдs)
[+r

Ефекти оподаткування при визначеннi справедливо'i
Bapтocтi. Поправка виключае вимоry lAS 41:22, яка

вказуе, що потоки грошових коштiв, пов'язанi з

оподаткуванням, не включаються до розрахункiв
справедливоi BapTocTi бiологiчних активiв, Поправка
призводить до вiдповiдностi lAS 4]. i lFRS 1?,

1сiчня
2022 року

Дозволено

_;О 1 (Подання

эl на нсовот
з BiTHocTi>

т,

.д

Поправки роз'яснюють критерiЙ у МСБО 1 для
класифiка цiТ зобов'яза н ня як довгостроко вого : вимога

до суб'екта господарювання мати право вiдкласти
погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля

звiтного перiоду.
CpHicTb поправок:
. угочнено, що зобов'язання класифiку€ться як

довгострокове, якщо у органiзацi'f € право
вiдстрочити вреryлюsання зобов'язання

щонаЙменше на 12 мiсяцiв, а право компанi'i на

вiдстрочку розрахункiв мае iснувати на кiнець
звiтного перiоду;

о класифiкацiя залежить тiльки BiH наявностi такого
права i не залежить вiд iMoBipHocTi того, чи плану€

компанiя скористатися цим правом - на

класифiкацiю не впливають намiри чи очiкування
керiвництва щодо того, чи компанiя реалiзуе свое

право на вiдстрочку розрахункiв;
о роз'яснення sпливу умов кредитування на

класифiкацiю - якщо право вiдстрочити
вреryлювання зобов'язання залежить вiд
виконання органiзацiею певних умов, то дане
право icHye на дату закiнчення звiтного перiоду
тiльки в тому випадкy/ якщо органiзацiя виконала

цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду.
Органiзацiя повинна виконати цi умови на дату
закiнчення звiтного перiоду, HaBiTb якщо
пере Bi рка li ви кона ння здiйсн юеться,кредитором
пiзнiше; i

0]- сiчня
202З року

,Щозволено
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСО ЗВIТНОСТI
за piк, що закiнчився на зазначену датуСтаном на 3l групня 2020 року та

(в muсячах epuBeHb)

3.3.4. Фiнансовi anm.l7ll, u4о оцiнЮюmься за справеdлuвою варmiсmю, з вidображення.ц

резульmаmу переоцiнкu у прuбуmку або збumку

що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням

результату переt_lцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiт та паi (частки) господарських

товариств.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе ix за справедливою вартiстю.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списк}, оцiнюеться за бiржовим курсом

органiзатора торгiвлi.
СправедлИва BapTicTb акцiй, обiг якиХ зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi

включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначасться iз урахуванням
наявностi cTpokiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоi звiтностi таких

eMiTeHTiB, реъультатiв ik дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх Якщо акцii мають обiг

бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв Taki iнструменти

оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного

ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь

протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснюс операцiю продажу активу,

приймаеться за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший

ринок.

При оцiнцi справедливот BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi

вйповiдають обставинам та для яких с достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb,

максимiзlточи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих

вхiдних даних.

у випадку, коли цiннi папери не BHeceHi до бiржового списку та не MaIoTb визначеного

бiржовогО курсУ на датУ оцiнки, ix справедлива BapTicTb оцiнюеться враховуючи BapTicTb

,r"r"* unr"ub компанiЙ - eMiTeHTiB цiнниХ паперiв вiдповiдно до наданоТ ними фiнансовоi
звiтностi на дату оцiнки та вiдсоток володiння у статутному капiталi таких компанiй.

У разi, коли наяВноi останНьоi iнфорМацii недостатньо, щоб визначити справедливу BapTicTb,

або колИ icHyc широкиЙ дiапазоН можливих оцiнок справедливоТ BapTocTi, наближеною оцiнкою

справедливоi BapTocTi е собiвартiсть.

економiчних вигод.

Частки господарських товариств оцiнюються враховуючи BapTicTb чистих активiв цих
господарсЬких товариств вiдповiдно до наданоi ними фiнансовоi звiтностi на дату оцiнки та

частку володiння у статутному капiталi таких компанiй.

-l.-].5. Зобов'язання

Поточнi зобов'язання це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiлькоМ iЗ

нижченаведених ознак:

о Товариство сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас погашенню

протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiолу;

. Товариство не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду,

Поточнi зобов'язання визнаються за уNIови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються в подальшому за амортизованою вартiстю.
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI
Станом на З 1 грудня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату
(в muсячах epuBeHb)

3.3.6. Зzорmання фiнансовuх aKmuBiB mа зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мас юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взасмозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Вазноння mа оцiнка основнuх засобiв

Товариство визна€ матерiа,rьний об'ект основним засобом, якщо BiH утримусться з метою
використання iх у процесi своеi дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiТ) яких бiльше одного року та BapTicTb яких бiльше 20 000 грн.

Первiсно Товариство оцiнюс ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подальшому ocHoBHi засоби
оцiнюються за iх iсторичною собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та буль-якi
накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.

3.4.2. Поdальu,li в umраmu

Товариство не визнае в балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. I_{i витрати визнаються в прибутку
чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Д.uорmuзацiя основнttx засобiв

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховуеться прямолiнiйним методом з

урахуванням наступних TepMiHiB корисного використання:
. булiвлi - 20 poKiB
о споруди - 15 poKiB
. машини та обладнання - 5 poKiB
. транспортнi засоби - 5 poKiB
. iнструменти, прилади та iHBeHTap - вiд 4 до 5 poKiB
. iншi ocHoBHi засоби - 12 poKiB
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортиз}тоться протягом TepMiHy iх корисного
використання. Амортизацiю активу починають, коли BiH стас придатним для використання.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбува€ться ранiше: на дату, з якоТ
актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якоi припиняють визнання
активу.

3.4.4. Немаmерiальнi акmuв u

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якоi накопиченоi
амортизацii та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизачiя
нематерiа,тьних активiв здiйснюеться iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням
пдорiчноi норми, HeMaTepia"rbHi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших
юридичних прав, амортизуються протягом тершлiну чинностi цих прав.

Групи нематерiальних активiв: програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи.

3.4.5. 3лlенulення корuсносmi основнuх засобiв mа нелlаmерiальнuх акmuвiв

На кожну звiтну лату Товариство оцiнюе, чи с якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Товариство зменшу€ ба,тансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСО звlтностI
Станом на 3 l грулня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату

(в muсячах epuBeHb)

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо cy]vIa очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд Його

балансовоi BapTocTi. Таке зменшення негайно визна€ться в прибутках чи збитках. Збиток вiд

зменшенНя кориgнОстi, визнаНий длЯ активУ в попереднiх перiолах, Товариство сторнуе, тодi i
тiльки тодi, коли змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного
вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв

коригустьСя в майбУтнiх перiОдах З метоЮ розподiлення переглянутоi балансовоТ BapTocTi

необоротного активУ на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.

3.5. облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу

Дктивiв, класифiкованих як утримуванi для продажу,вiдповiдно до МСФЗ 5 < Необоротнi

активи, IIризначеннi для продажу, та групи вибуття> не мае.

3.б. Облiковi полiтики щодо запасiв

Товариство включа€ до складу запасiв товари та матерiали (в т.ч. запаснi_ча::r.r", П€tJIИВО,

iншi), що були придбанi та утримуються для використання в ход1 звичаино1 дlяльносп та

можуть бути використанi для перепродажу, якщо потреба у власному викорис,ганнi перестала

iснувати.

собiвартiсть запасiв при iх вибуттi та оцiнцi кiнцевих за,цишкiв Товариство визначае:

ЗапасИ оцiненО за собiваРтiстю, що вiдповiдас вимогам п.9,10 мсБО 2 << Заласи>. Собiвартiсть
запасiв включас Bci витрати на придбання понесеннi пiд час доставки запасiв.

BapTicTb запасiв станом наЗ1r.\2.2020.р. становить 3 964 тис грн.,зокрема

виробничi запаси - \51тис.грн., товари - 3 807 тис.грн.

Собiвартiсть запасiв визначають за формулою - (перше надходження-перший видаток>(ФIФо),

що вiдповiдае п.25 МСБО 2 < Запаси>.

Формула ФIФО припускае, що одиницi, якi залишаються в запасах на кiнець перiоду, с тими,

що були придбаними останнiми.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та винагоро.]Ii.

пов'язанi з правом власностi на актив.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
залишаються в орендодавця, класифiкусться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за }-го:ою
про операЦiйну оренДу визнаюТься яК витратИ на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку opeн.]I,I.

мсФз 1б встановлюс принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацii про орен.]}

i вимагае, щоб оренДарi вiдобРажалИ Bci договОри орендИ з викорисТанняМ единоI моделi об.-riк1,

в звiтi про фiнансовий стан, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МсБо \7 дlя
фiнансовоi оренди. Стандарт передбачас два звiльнення вiд визнання дJIя оренларiв - що.]о

орarrд, активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i KopoTKocTpoKoBoi

оренди (оренди з TepMiHoM не бiльше 12 мiсяцiв).На дату початку оренди орендар бl:е
визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (зобов'язання з оренди), а також актив, якиli

представлЯс правО користування базоВим активОм протягОм TepMiHY орендИ (актив у форrti
права користування). Орендар визнас витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiл

витрат по амортизацii активу в формi права користування.

згiдно з МсФз 1б орендар видiляе два види оренди: операчiйну i фiнансову. kpiM цього, за

мсФз 16 розкрито бiльший обсяг,iнформачiт в порiвняннi з мсБо 17.
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Станом на 3 1 грулня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату

(в muсячах zрuвень)

мсФЗ 16 набувас чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 20l9 р. або пiсля цiсi
дати. ДоПускастьсЯ застосуваНня дО цiсi дати, itле не ранiше дати застосування органiзацiсю
мсФЗ 15. Орендар мае rrраво застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного
пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдхолу. Перехiднi положення стандарту

передбачають певнi звiльнення. Товариство вiдображас BapTicTb оренди активу за

довгостроковим договором згiдно з вимогами МСФЗ 16.

3.7. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток

витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. Поточний податок визначаеться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi

щодо оподаткованого прибутку за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками

розраховУються з використанням податкових ставок, чинних надату балансу.

вiдстрочений податок розраховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань та являс

собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць Mix<

балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та iх податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць, пдо

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням
iMoBipHocTi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть

бутИ використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова BapTicTb

uiд.rро.r.rrй, ,rодurПових актиВiв переглядаетьсЯ на кожну дату й зменшуеться в тiй Mipi, у якiй
бiльше не icHye ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб

дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

ВiдстрочеНий податОк розрахОвуетьсЯ за податКовимИ ставками, якi, яК очiкусться, булуть

застосовуватися в перiолi реалiзачii вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнас

поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в прибуток або збиток за звiтний

перiод, oKpiM випадкiв, коли lrодатки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у
власному капiталi або вiд об'сднання бiзнесу.

3.8. Облiковi полiтики цIодо iнших активiв та зобов'язань

3.8.1.3абезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство ма€ теперiшню заборгованiсть (юридичн1, або

конструктивну) внаслiдок минулоi подiТ, icHyc ймовiрнiсть того) що погашення зобов'язання

вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно
оцiнити суму зобов'язання.

Товариство також створюс забезпечення/резерв витрат на оплату щорiчних (основних та

додuiпоu"х) вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюеться на пiдставi правил облiковот

полiтики Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягас iнвентаризацiТ на

кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiлпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне

страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаноi

працiвниками вiдпустки та iхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого

розрахунку. Також можуть враховуватися iншi об'ективнi фактори, ц{о впливають на

розрахунок цього показника. у разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в

бухга,ттерському облiку згiдно даних iнвентаризацii резерву вiдпусток.

3.8.2. В uплаmа працiвнuкам

Товариство визнае KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля

вирахуваНня буль-Якоi вже сплаченоt суми. Товариство визнае витрати в cyMi очiкуваноi

1l
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BapTocTi короткострокових виплат працiвникам пiд час надання працiвниками вiдповiдних
послуг, якi збiльшують iхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

-]. 8.-r. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до законодавства Украiни, Товариство нараховус единий соцiа,тьниЙ внесок на
заробiтну плату працiвникiв та перераховуе до ,Щержавного бюджету. Поточнi внески

розрахов}тоться як встановлений законодавством вiдсоток вiд поточних нарахувань заробiтноi
плати. TaKi витрати вiдображаються у перiодi, до якого вони вiдносяться.

3.9. Iншi застосованi облiковi полiтикиr що € доречними для розумiння фiнансовоI звiтностi

3.9.1. ,Щохоdа mа ваmраmu

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження
чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чогО С

збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

Товариство отримуе основний дохiд вiд виробництва та постачання 1 159 008 тис. Грн. ПРИ
визначенi BapTocTi винагороди за реалiзацiТ пролукцii (ToBapiB, робiт, послуг) Товариство
вiдповiдно до МСФЗ 15, визнас дохiд вiд договорiв 8 499 тис грн. Товариство визна€ дохiд вiд

надання вказаних послуг коли задовольняе зобов'язання tцодо виконання ОбiЦЯноТ пОСЛУГИ

клiснтовi, яка може пiдтверджуватись Актом прийому-передачi наданих послуг.

Дохiд вiд надання rrослуг вiдображаеться в момент виникнення незалежно вiд дати
надходження коштiв i визначаеться, виходячи iз ступеня завершеностi операцiТ з надання
послуг на дату балансу.

Дохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за р{ови вiдповiдностi визначенню та
критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувасться одночасно з визнанням збiльшення активiв
або зменшення зобов'язань.

Дохiд вiд продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноi HepyxoMocTi або iнших активiв
визна€ться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix наведених да-lli умов:

а) Товариство передаJIо покупцевi cyTTeBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на

фiнансовий iHcTpyMeHT, iнвестиuiйну HepyxoMicTb або iншi активи;

б) за Товариством не залишасться aHi подальша участь управлiнського персона--I}' \'

формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданлI\II1

фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими актива}{и:

суму доходу можна достовiрно оцiнити;

ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операЦiею:

та

г) витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операцiею, мо}кна достовiрно
оцiнити.

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи

амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого с зменшення
чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасниКаМ.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

в)

г)

1,2
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витрати негайно 
_визнаються у звiтi. про лрибутки та збитки, коли видатки не надаютьмайбутнiх економiчних вигiд або тодi тЪ ,iеЪ ,ipo., якою майбутнi економiчнi вигоди невiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникаютьзобов'язання без визнання активу.

Витрати' понесенi у зв'язкУ з отримаНням дохоДу, визнаюТься у томУ ж перiодi, ЩО Й вiдповiднiдоходи.

3.9.2. Ваmраmu за позtlкалrll
Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються якчастина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду.^iо"uр"ar"о папirа,"iзуе витрати напозики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництваква_пiфiкованого активу, як частина собiвартостi цьЁго unrruy.
3.9.3. Улtовнi зобов'язання mа акmuвu
товариство не визнае yMoBHi зобов'язання_ в звiтi про фiнансовий стан. lнформацiя про умовнезобов'язання розкриваеться, якщо можливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнiвигоди, не е вiдда,пеною, Товариство не визнае yMoBHi Ъпй". Стисла iнформацiя про умовнийактиВ розкривасться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.

4. ocHoBHI припущЕння, оцIнки тА суджЕннrI
при пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припуtцення, якi маютьвплиВ на елемеНти фiнанСовоi звiтНостi, грунтуючись на МСФЗ, мсБО та тлумаченнях,розроблених koMiTeToM з тлумачень *iжнаролrоi бiпuп.овоi звiтнъстi. оцiнки та судженнябазуються на попередньому досвiдi та iнших бuпrорu*, що за iснуючих обставин tsва}каIотьсяобгрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо ба,тансовоТ BapTocTiактивiв та зобов'язань, Хоча цi розрахункI4 базуються на наявнiй у керiвництва Товаристваiнформацii про. поточнi подiт, фактичнi р.rуrr"ъur" можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цихрозрахункiв, областi, де Taki судження е особливо важливими, областi, що характеризуютьсявисоким piBHeM складностi, та областi,_в_lких припущення й розрахунки мають велике значеннядля пiдготовки фiнансовоi звiтностi заМСФЗ, 

"Ъ".о*l нижче.
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних мсФз
Операцii, що не регламентованi мсФЗ у Товариства протягом перiодiв, охоплених цiсюфiнансовою звiтнiстю, вiдсутнi. ----Г -

4,2, Судження щодо справедливоI BapTocTi активiв Товариства
справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,розраховусться на ocHoBi поточноТ ринковоi вартЪстi на момент закрит'я торгiв на звiтну лату.в iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi aру"rуuruъ я на судженнях щодопередбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоi еконопtiчноi ситуацiТ, ризикiв,властивих рiзним фiнансовим iHcTplMeHTaM, та iнших факторiв . 

"рu"у"uпням 
вимог мсФз 1зкОцiнка справедливоi BapTocTi >.

_ 4,3, Судження щодо змiн справедливоiвартостi фiнансових активiв
що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок доде ринковi котирування не доступнi, € ключовипl д*aр"rrоп,t

Керiвництво Товариства вважае,
оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,
невизначеностi оцiнок, тому що:

lз
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а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництВа Iцодо вiдсоткових ставок, показникiв

кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також

специфiчних особливостей операцiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на

доходи (витрати) може бути значним.

якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

кредитноГо рейтингУ контрагеНта пiД час оцiнкИ iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi
BipTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань мzша б iстотний вплив

на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.

використання рiзних припуlцень таlабо методiв оцiнки також може мати значний вплив на

передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Сулження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво Товариства застосовус професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, rцо входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням

групiу.r".я на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його rrрибутковостi й динамiцi та iнших

фuпrорu*. Проте iснуютЬ невизначеностi, якi можуТь бути,пов'язанi з призупиненням обiгу

цirrrr"" паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i мо}ке суттево

вплинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю Товариство на кожну

звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику.
Товариство визнас резерв для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi

оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк

дiт фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику та для кредитно-

знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками.

очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кре.цитних

збиткiв.

5. РозкриТтя iнфорМацii щодо використання справедливоi BapTocTi

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за

справедливою вартiстю

керiвниuтво Товариства здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi akTrtBiB

та зобов'язань Товариства, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 1З у звiтi про

фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених
за справедливою
ваDтiстю

Методики оцiнювання
справедливоi BapTocTi

Метод
оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вихiднi данi

оцiнка справедливоi BapTocTi фiнансовlлх активiв та зобов'язань, що облiковуються за

справедливою вартiстю
Грошовi кошти Первiсна та подzшьша оцiнка

грошових коштiв здiйснюеться за

справедливою вартiстю, яка дорiвнюс
Тх номiнальнiй вартосдi

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

|4
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5.2. PiBeHb iepapxii справедлИвоi BapTocTi, дО якого належать оцiнки справедливоI BapTocTi

Торговi цiннi
папери

[нструпленти
капiта,rу, борговi
цiннi папери,
доступнi для
прода)ку

Первiсна оцiнка i HcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюсться за ix справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюе чiнi
операцiТ, в ходi якоТ був отриманий
актив. Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за
справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий Офiчiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на дату
оtliнки, за вiдсlrтностi
визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiржового
торгового дня

Борговi цiннi
папери

Первiсна оцiнка боргових цiнних
паперiв як фiнансових активiв
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюс цiнi
операцiТ, в ходi якоТ був отриманий
актив. Подальша оцiнка боргових
цiнних паперiв здiйснюеться за

справедливою вартiстю.

Ринковий,
дохiдний

Офiчiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на дату
оцiнки, котирування
аналогiчних боргових
цiнних паперiв,

дисконтованi потоки
грошових коштiв

Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подzlJIьша оцiнка
дебiторськоТ заборгованостi
здiйснюсться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюс BapTocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на

дату оцiнки.

Дохiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

.Щовгостроковi
зобов'язання

Первiсна та подztльша оцiнка
довгострокових зобов'язань
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi
погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на

дату оцiнки.

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихi_rнi r рошовi
потоки

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та под.rльша оцiнка
поточних зобов'язань здiйснюсться за

вартiстю погашення

Витратний KoHTpaKTHi у\lови.
ймовiрнiсть погашення!
очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

класи активiв
та зобов'язань,
оцiнених за
справедливою
вартiстю

1 piBeHb

(Ti, що мають
котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb

,i, що не мають
котирувань, аJIе

спостережуванi)

3 piBeHb

.ri, що не мають
(отирувань i не €

)постережуваними)

Усього

,Щата оцiнки |.\2.2020 |.|2.20|9 |.12,2020 1.12.2019 \.l2.2020 з1.|2.2019 з1.|2.2020 1.|2.20|9

Торговi цiннi
папери,
iнвестицiйнi
сертифiкати

l5



ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Станом на 3 l грулня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату

(в muсячах epuBeHb)

IнвестицiТ

достl.тнi для
продажу, акцiТ

5.4. Рух активiв, Iцо оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихИних
даних 3-го рiвня iepapxii

5.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоТ вартостЬ>

Справедлива BapTicTb фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi не оцiнюються
за справедливою вартiстю на постiйнiй ocHoBi (але розкриття iнформацii про справедливу
BapTicTb с обов'язковим)

Внаслiдок вiдсутностi в YKpaTHi активного вторинного ринку для кредитiв, дебiторськоi та
кредиторськоi заборгованостi, iнших запозичених коштiв, надiйна оцiнка ринковоi BapTocTi цих
iHcTpyMeHTiB вiдсутня. Товариство припускас, що справедлива BapTicTb таких фiнаriсових
iHcTpyMeHTiB дорiвнюс BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових
потокiв на дату оцiнки.

Щля фiнансових активiв та зобов'яrЬ"" a коротким строком погашення припуска€ться, що
балансова BapTicTb приблизно дорiвнюс iх справедливiй BapTocTi.

5.3. Перемiщення мiж 1-м, 2-м та 3-м рiвнями iepapxii справедливоi BapTocTi

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за
справед.Iивою
вартiстю

l piBeHb

(Ti, що мають
котируваннJI, то
спостережуванi)

2 piBeHb

(Ti, що не мають
котирувань, ,Lпе

спостережуванi)

3 piBeHb

(Ti, що не мають
котирувань i не €

спостережуваними)

Усього

2020 2019 2020 201 9 2020 2019 2020 2019

,Щата оцiнки з1.|2.20 3 l .12.19 з1.12.20 3 l .l2.19 з|.|2,20 з|.|2.19 з1.|2,20 з l .l2.19

Iнвестицiйна
HepyxoMicTb

Iнструменти
капiталу (акцiТ)

lнструменти
капiталу
(корпоративнi
права)

Щовгострокова
дебiторська
заборгованiсть

Класи активiв, оцiнених
за справед,Iивою вартiстю
з використанням З-го

рiвня iepapxiT

залишки станом
на 31 ,l2.20l9 р.

Придбання
(продах<i)

залишки станом
наЗlr.12,2020 р.

Стаття (cTaTTi) у
прибутку або
зби,гку, 1, якiй
прибутки або
збитки визнанi

Щовгострокова
дебiторська
заборгованiсть

IнвестицiТ досryпнi для
продажу

Витрати вiд зrtiни
справедливоТ
BapTocTi /Фiнансовi
витрати вiдсрнi
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Примrтки до ФIнАнсовоI звIтностI
СтаноМ на 3 l грулнЯ 2020 рокУ та за piK, що закiнчився на зазначену дату

(в muсячах epuBeHb)

справедлива BapTicTb фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Товариства, якi не

оцiнюютьСя за справедливоЮ вартiстю на постiйнiй ocHoBi вiднеоена до 3-го рiвня icpapxiI

справедливоТ BapTocTi.

керiвництво Товариства вважае, що балансова BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань не

nnuЬ.уrr."их вiдхилень порiвняно з ix справедливою вартiстю.

Керiвництво Товариства вважа€, що наведенi в цих примiтках розкриття IJдодо застосування

arrрu"aдп"воi BapTocTi е достатнiми, i не вважас, Що за межами фiнансовот звiтностi залишилась

бул"-"кu 
"yrr.uu 

iнформацiя lцодо застосування справедливоi BapTocTi, яка може бути корисною

для користувачiв фiнансовоi звiтностi.

б. розкриття lнФормдцIi, що пIдтвЕРджу€ CTATTI подАнI у ФIнАнсових
звIтАх
6.1. Щохiл вiд реалiзацii ToBapiB, робiт, послуf

щоходи вiд реа_lliзацii у звiтному та попередньому перiодах були сформованi наступним чином:

6.2. Собiвартiсть реалiзачii ToBapiB, робiт, послуг

СобiвартiСть реалiзованих ToBapiB, робiт, послуг

були сформованi наступним чином:
у звiтному та попередньому перiодах

6.3. Iншi операцiйнi доходи та iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi доходи у звiтному та попередньому

наступним чином:

перiодах були сфорrrованi

Стаття 2020 2019

До*ц uiд решriзацiТ продукцii (ro"upi",робi,, ,оспу,}
в m.ч. за вuDамu diяльносmi
-35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 1 159 008 l з93 284

Разолt 1 159 008 | 39з 284

Стаття 2020 2019

MaTepiarrbHi витрати 1 0з1 345 1 350 748

б 1б8Витрати на оплату прац1 4 46]'

Iншi операцiйнi витрати 2 з76 2

1 359

222

138Разоtп 1 038 182

Стаття 2020 2019

Iншi операцiйнi доходи

fu*iд вiд реалiзацii iнших оборотних активiв 40

4 622 699

Дохiд %о по депозитУ з 825 з з95

Iнший операцiйний дохiд |2 14

Разолl 8 499 4l08
Iншi операцiйнi витрати

crr"cu""n безнадiйнот дебiторськоi заборгованостi 12 502

Списання матерiа,rьних активlв 3]7

1,|



ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Штрафнi санкц l, пенl 5 l12
Iншi операцiйнi витрати 2 576 з 967
Разолl 75 455 9 079

станом на З l грулня 2020 року та за pik, що закiнчився на зазначену дату
(в muсячах zрuвень)

б.4. Адмiнiстративнi витрати
АдмiнiстРативнi витратИ У звiтномУ та попередньому перiодах були сформованi

наступним чином:

б.5 Фiнансовi витрати
Фiнансовi

6.7 Подат

Витрати (дохц) з податку на прибуток

Стаття 2020 2019

Заробiтна плата та нарахування на неТ |з з62 l4 087

Банкiвське обслуговування 250 | 279
Консалтинговi, колекторськi, аудиторськi, нотарiальнi та
юридичнi послуги, оцiнка 18l 1 022

Амортизацiя необоротних активiв, НА та iнших не
оборотних активiв 1 003 1 096

Податок на HepyxoMicTb 4 4
ПММ на автотранспорт 446 572
Послуги зв'язку |66 l22
Матерiальнi витрати (канцт9вари, господарчi потреби) 181 з2I
Утримання примiщень ( орендна плата) 187 851
Iншi адмiнiстративнi витрати 1 510 3 653

Разолt 17 890 23 007

HaHcoBr ВиТрати у звlтному та попередньому перlодах були сформованi наступним чином:
Стаття 2020 20|9
Проценти за кредит 8]7
Разом 877

,ок на п
Стаття 2020 2019
Прибуток до оподаткування (збиток) зб 465 5 291
Податкова ставка,О% |8% I8%
Витрати (дохiд) з податку на прибуток б 8б8 1 l88
Разолt 29 59] 4 l03

Показник з 1 ,1 2.20l 9 з I .1 2.2020
Бмансова BapTicTb основних засобiв або
нематерiальних активiв за ПСБО або МСФЗ Бо ,7 

455 456з
Балансова BapTicTb основних засобiв або
непtатерiальних активiв за пп. 138.3 cTaTTi
l38 розл III ПКУ

по ,/з25
446з

Рiзнuця Та, |цо
опоdаtпковуеmься
зменlцуGальна з5 зl

Сума витрат на формування резерву
сумнiвних боргiв вiдповiдно до

l8



СтаноМ на З l грулнЯ 2020 рокУ та за piK' що закiнчивСя на зазначеНУ лату

(в пuсячах ерuвень)

нацiональних положень (станлартiв)
бухгалтерського облiку або мiжнародttих
стандартiв фiнансовоi звiтностi (пiдпункт
139.2.1 пункту |З9.2 статгi 139 розлiлу III

кового кодексу Украiни)
Сума коригування (зменшення) розерву
сумнiвних боргiв, на яку збiльшився

фiнансовий результат до оподаткування
вiдповiдно до нацiональних гlоложень
(станлартiв) бухгалтерського облiку або

мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi
(пiлпункт 139.2.2 пункту |39,2 статгi 139

iлу llI Податкового ко,

Сума перерахованоi безповоротноi

фiнансовоi допомоги ( безоплатно наданих
товарiв,робiт,послуг)особам, що не е

платниками податку, якi оподатковуються за

ставкою 0 вiдсоткiв вiдповiдно до пункту 44

пiлрозлiлу 4 розлiлу ХХ Податкового

Сума списаноi дебiторськоТ заборговаrrостi
(у тому числi за рахунок створеного резерву
сумнiвних боргiв), яка вiдповiдас ознака]\,r,

визначеним пiдпунктом 14.1.11 пункту 14.1

cTaTTi 14 Податкового кодексу Украiни
(пiдпункт 139.2.2 пункту |39.2 статгi 139

iлу IlI Податкового кодексу Украirtи

Сума перевищення нарахованих у
бцгалтерському облiку проuентiв за

кредитами. позиками ra iншими борговими
зобов'язаннями, що виникли за операuiями з

пов'язаними особами - нерезидентами, над

50 вiдсотками суми фiнансового результату
до оподаткування, фiнансових витрат та
суми амортизацiйних вiдрахувань за даними

фiнансовоi звiтностi,звiтного податкового
перiолу, в якоNrу здiйснюсrься нарахування
таких процентiв (пункт 140,2 cTaTTi l40

здiлу III Податкового
Сума прочеrtтiв, змсншена щорiчно на 5

вiдсоткiв, яка збiльшила фiнансовий
результат до оподаткування минулих
перiолiв (пункт 140.3 cTaTTi 140 роздiлу IlI
Податкового кодексу Украiни

Сума вiд'емного значення об'скта
оподаткування минулих податкових
(звiтних) poKiB (пiдпункт 140.4.2 пуIIкту
140.4 cTaTTi l40 роздiлу III Податкового
кодексу Украiни)

Сmавка поdаmку на прuбупок l8?6

l

l9



ПРИМIТКИ ДО ФIНЛНСОВО звIтностl
за pik, що закiнчився на зазначену датуСтаном на З 1 грулня 2020 року та

(в muсячах zрuвень)

6.9. Нематерiальнi активи
За 2020 piK та у попереднiй перiод вiдбулись
нематерiальних активiв Товариства:

наступнi змiни в балансовiй BapTocTi

залишки нематерiа_пьних активiв сформованi Товариством за рахунок BapTocTi права користування

орендован"пл *ай"оr, програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв.

дrорrr.uцiя нематерiалъних активiв нараховусться iз застосуванням прямолiнiйного методу,

На нематерiальнi активи повнiстю нарахована амортизацiя

б.10. OcHoBHi засоби та капiтальнi iнвестицii
за 2020pik та у попереднiй перiод вiдбулись наступнi змiни в балансовiй BapTocTi основних

засобiв Товариства:

Рух нематерiальних активiв

Станоu на 31.12,t8
_
Первiсна BapтlcTb l59

Накопlтчена амортизачiя |5,7

Чиста балансова BapTicTb
7

Надходження (первiсна BapTicTb)

Вбект 
"iл 

перерахунку у валюту представлення (амортизаuiя)

Амортизачiя

l

I

l

Накоплтчена амортизацiя 
l

l59

Чиста балансова BapTicTb

Надходження (первiсна BapTicTb)

Вибуття ( первiсна BapTicTb)

Ефект переочiнки(знос)

Амортизацiя
2

Станом на 31.12.20

Первiсна BapTicTb

Накопичена амортизацlя

Чиста балансова BapTicTb

Рух основних засобiв за

групами

об'скти
незавершеного

будiвничтва

Земельнi
дtлянки

Булiвлi
та

споруди

маtuини та
обладнання

Транспортнi
засоби

Офiсне
обладнання
та iHBeHTap

[ншi Всього

Станом на 31.12.18

Первiсна BapTicTb 2560 1 408 2|0,7 752 6821

20
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВО ЗВIТНОСТI
за piк, що закiнчився на зазначену латуСтаном на 3 l грулня 2020 року та

(в muсячах epuBeHb)

дмортизацiя нараховуеться iз застосуванням наступних методiв у розрiзi груп:

Рlх основних засобiв за

групами

об'скти
незавершеного

булiвничтва

Земельнi
дiлянки

Булiвлi
та

споруди

Машини та
облалнання

Транспортнi
засоби

O(licHe
обладнання
та iHBeHTap

Iншi Всього

Накопичена амортизацiя l 096 бз8 l6,7 1901

Чиста балансова BapTicTb 2560 зl2 l469 585 4926

Надходження первiсноi
BapTocTi

1775 l 415 l44 26,| 3601

В ибl.гтя первiсноi BapTocTi

Вибlття зносу

Ефект вiд перерахунку у
валюту представлення

(первiсна BapTicTb)

Ефект вiд перержунку у
валюту представленllя (знос)

Амортизачiйнi вiдрахування 68 505 396 l03 l072

Станом на 3 12.19

Первiсна BapTicTb 433 5 2823 225| l019 r0428

Накопичена амортизацiя 68 160l 1 034 2,70 2973

Чиста балансова BapTicTb 426,| 1222 1217
,749 7455

Надходження первiсноi
BapTocTi

l68 zl 9 r98

Вибуття первiсноi BapTocTi 14l l 42 1 286 60 2199

Вибl,ггя зносу 42 700 142

Ефект вiд перерахунку у
валюту представлення

(первiсна BapTicTb)

Ефект вiд порерахунку у
ваJIюту представлення (знос)

Амортизаuiйнi вiлрахування l03 50l 288 141 1 033

Станом на |2.20

Первiсна BapTicTb з092 2802 965 968 7821

Накопичена амортизашiя 1,7l 2060 622 411 3264

Чиста балансова BapTicTb 292l 742 343 557 4563

Група основних засобiв Метод нарахування амортизацii
Булiвлi та споруди прямол н инии
Машини та обладнання прямол н инии
тпанспортнi засоби прямол н инии
Офiсне обладнання та iHBeHTap прямол н инии
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ПРИМtТКИ ДО ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI
Станом на 3 1 грулня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату
(в muсячах epuBeHb)

У 2020 роцi вiдбувалося вибуття транспортних засобiв.

Iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01 .12.2020 року згiдно з Наказом по
Товариству Jф 44l1 вiд З0.10.2020 року i у вiдповiдностi до Положення про iнвентаризацiю
активiв та зобов'язань, яка затверджена наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 02 вересня
20l4 ЛЬ 879. Пiд час iнвентаризацii нестач або псування основних засобiв не встановлено. При
iнвентаризацii ocHoBHi засоби не списувалися.

б.11. Запаси

За 2020 piK та у шопереднiй перiод вiдбулись наступнi змiни в балансовiй BapTocTi запасiв
Товариства:

Iнвентаризацiя запасiв проведена станом на 01.||.2020 року згiдно з наказом по Товариству Nч
44l| вiд ЗOжовтня 2020 року i у вiдповiдностi до Положення про iнвентаризацiю активiв та
зобов'язань, яка затверджена наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни 02 вересня 2014 Ne 879.
Пiд час iнвентаризацiТ було не виявлено надлишки/нестачi запасiв.

6.13. Грошовi кошти (показники в гривнях)

Залишки коштiв на рахунках пiдтверлжено банкiвськими виписка}4и.

6.14. Щебiторська заборгованiсть

Показник 31 грудня 2020 31 грулня 2019
Паливо 20 29

запаснi частини |з7 108

Товари 3 807 21 з50

Разоtп 3964 21487

Показник 31 грулня 2020 31 грулня 2019

рах}rнки в банках в нацiональнiй валютi. )z томч числi:

АТ кОLlЩ!БАНК), м. Тернопiль 4 78з l 418

ГIАТ АБ (УКРГАЗБАНК), м. Тернопiль 1 з83

АТ "Таскомбанк" 19 670 29 204

АТ "Райффайзен Банк Аваль" 7з 12

Премiум t 267 I 267

Iншi грошовi кошти (СЕА ПДВ) згiдно з витягом 4з ll
Разолl 27 2|9 3| 912

Щебiторська заборгованiсть 31 грудня 2020 31 грулня 2019

Торговельна дебiторська заборгованiсть 375 588 2з2 24з

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 252 856 304 з2з

Щебiторська заборгованiсть за нарахованих доходiв
Розрахунки з бюджетом 1 936
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Станом на 3 l грулня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату
(в muсячах zрuвень)

Чuсmа варmiсmь dебimорськоt заборzованосmi 628 444 538 502

Щебiторська заборгованiсть представлена Товариством у Звiтi про фiнансовий стан у виглядi
дебiторськоi заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги (торгова дебiторська
заборгованiсть), дебiторською заборгованiстю за розрахунками за виданими авансами та iншою
поточною дебiторською заборгованiстю.
Загальний обсяг торгiвельноi дебiторськоТ заборгованостi, станом на З|.I2.2020 року,
сформований за рахунок заборгованостi юридичних та фiзичних осiб перед Товариством та
становить суму 375 588 тис грн.

Що найбiльших боржникiв Товариства вiдносяться категорiя побутових споживачiв, дебiторська
заборгованiсть, яких на 3l .|2.2020 р. становить - 30l 306 тис. тгрн.

.Щебiторська заборгованiсть Товариства не мас забезпечення. Прострочена дебiторська заборгованiсть не

мас су1-Iевого впливу на суму балансу. Товариство проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з

використанням iндивiдуального пiдходу.

б. 15. Iнвестицiйна HepyxoMicTb
Iнвестицiйна HepyxoмicTb Товариством станом на З1.12,2019 та З 1.1,2,2020 вiдсутня.

6.1б. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

Станом на З 1. |2,2020 року еквiваJIенти грошових коштiв на суму 8 500 тис грн. утримуються у
виглядi банкiвського депозиту в АТ (ТАСКОМБАНК) .

Згiдно Угоди банкiвського вкладу NЪДВ-510/488б08 вiд 21 .12.20l'8 року. Строк повернення -
до запитання, тому Товариство не облiковус його за амортизованою вартiстю, а оцiнюеться як
поточний за справедливою вартiстю. За 2020 piK Товариство не маJIо фiнансових активiв
(депозити строком бiльше 90 днiв), що оцiнюються за амортизованою собiвартiстrо.
Грошовi кошти на депозитному рахунку розмiщенi у банку, який с надiйним.
АТ (ТАСКОМБАНК) - це унiверса"чьний комерчiйний банк, який надас повний спектр

фiнансових послуг, як корпоративним клiснтам, так i фiзичним особам. Банк заснований 1,

1989рочi.
Ключовi показники банку :

Питома вага банку в банкiвськiй системi складас 7,ЗО/о(за обсягами кредитного портфе.rю )

1,25ОА (за обсягами депозитного портфелю).
Банк займае 17 мiсце за обсягами активiв;
Bci нормативи банку вiдповiдають вимогам Нацiонатlьного банку Украiни;
За результатами проведеного НацiонаJIьним банком Украiни дiагностичного обстеiкення АТ
кТАСКОМБАНК) до капiталiзацii не потребуе;
З 2017 року ТОВ < Ернст енд Янг Аулиторськi послуги (проводить аудит фiнансовоi звiтностi
банку.
У липнi 2020 року Мiжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service присвоiло АТ
(ТАСКОМБАНК) рейтинг на piBHi суверенного рейтингу Украiни.

6.18. Власний капiтал
Згiдно Статуту ТОВ <Тернопiльоб.цгаз> (назва пiдприемства), номер та дата Про,гокол1

ресстрацii статуту }Гq5 вiд l8 березня 2016 розмiр визначеного статутного капiталу становить
25 000 гривень, що вiдповiдае розмiру ёплаченого статутного капiталу.
Структура власного капiталу Товариства станом на 31. |2,2020 року була наступною:

2з
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Станом на 3 l грулня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату

(в muсячах epuBeHb)

статутний kaпiTfu,I, включае в себе внески Учасникiв, що сплаченi наступним чином: внесення

готiвкових коштiв Учасниками на розрахунковий рахунок Товариства.

РозмiР статутногО капiталУ зафiксоваНо в CTaTyTi Товариства за наступною чинною редакцiсю
25 000 грн. Змiни до Статуту у2020 року не lrроводилися.
збiльшення статутного капiталу здiйснюсться за рiшенням Зага:lьних зборiв Учасникiв.

Резервний капiтал не формусться.

прибуток, що залишасться у розпорядженнi Товариства пiсля сплати податкiв i обов'язкових

платежiв, розподiлясться на формування резервних та iнших фондiв, збiльшення капiталу та

виплату дивiдендiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв Учасникiв.

Статутний капiтал Товариства становить:

У muсячах yKpalHcbKux zpuBeHb

На 1 сiчня 2020 р.

На З 1 грудня 2020 р.

Протягом 2020 року часникам Товариства було
сiчня 2020р, щодо виплати дивiдендiв .

25

25

прийнято рiшення протоколом ЛЪЗ8 вiд 31

Протягом 2020 року нiяких змiн в складi акцiонерiв/l.tасникiв не вiдбулося, Нижче подано

iнформацiю прО акцiонерiв/учасникiв Компанii станом на 31 грулня2020 року:

У muсячах yKpai'HcbKux 2рuвень,
KpiM кiлькосmi акцiй

Частка
володiння,'7о

номiнальна
BapTicTb

Булз В. I 50 |2.5

Гарматюк 0.I 50 12,5

Разом акцiонерного/статутного
капiталу на 31 грудня 2020 р. 100

25,0

Найменування cTaTTi Станом на
ЗI.12.2020 р.

Станом на
31.12,2019 р,

Статутний капiтаlt 25 25

Додатковий капiтал

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 65 471 41880

Разолl 65 502 41 905

6.19. KopoTKocTpoкoBi забезпечення

31 грудня 2020 р. 31 грулня 2019 р.

Забезпечення виплат вiдпусток зzэ 277

Разо.ц 323 277
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гlрlлпrrтки до ФIнлнсовоi звIтностI
станопt на З l грулня 2020 року та за pik, що закiнчився на зазначену дату

|в lllllсячах epuBeHb)

б.21. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

короткострокова заборгованiсть Товариства представлена у фiнансовiй звiтностi у наступному

виглядi:

поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги сформована Товариством за

рахунок заборгованостi перЪд постачаJIьниками за товари, роботи, послуги, найбiльшим з яких

з якиХ с: <НАК "Нафтогаз Украiни ) на суму 402 5,15 тис грн,

Кредиторська заборгованiсть вiдображена в звiтi за собiвартiстю.

IнЪентаризацiя розрахункiв . пр.д"iорами проводиJIась Товариством станом на 31. |2.2020 року,

Iншi поточнi зобоЪ'"iuп"" ТоваристЪа включають заборгованiсть по нарахованих вiдсотках,

аванси покупцiв, суми потенцйних зобов'язань з П.ЩВ по несплаченiй на дату балансу

дебiторськiй заборгованостi у зв'язку з касовим методом виникнення податкових зобов'язань та

фiнансову допомогу.

6.23. ЗобоВ'язаннЯ з орендИ (Iншi довгостроковi зобов'язання )

з 01.01.2019 року набув чинностi мсБО 17 <Оренла), мета якого полягас у тому, шоб

забезпечити надання орендарями та орендодавцями iнформацii у такий спосiб, щоб цi операшii

були поданi достовiрно та зробити облiк договорiв оренди прозорiшим.

Стандарт нацiлений 
"u ""рi-.ння цiсТ проблеми, суттево змiнюючи облiк в орендарiв TaKIlrt

.rr"о*,ъоб yci договори оренди було вiдображено у звiтi про фiнансовий стан. Тепер орендар }

момент укладення договору повинен визнати право користування активоjl1 i вiдповiдне

зобов'язання у звiтi ,rро фi"u"совий стан У cyMi дисконтованих майбутнiх плате;кiв за

договором оренди. Право користування активом також може мiстити в собi буль-якi витратrI,

безпосередньо пов'язанi з укладенням оренди.
згiдно даного стандарту об'сктами фiнансовоi оренди Товариства е офiсне примiщення за

контрактом укладеним з фiзичною особою-пiдприсмцем, яке знаходиться за адресою: \1,

тернъпiль а, також, шiсть авiомобiлiв за контрактами укладеними з фiзичними особами.

У iовариства облiковусться зобов'язання з оренди примiщення у ПрАТ> Тернопiльгаз> , ТоВ
<газсервiстрейд> яке вiдображено у Звiтi про фiнансовий стан.

об'скти фiнансовоi оренди облiковуються на рахунку <нематерiальнi активи) (а саме <Актив з

права користуваrr""п), поточна заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями з оренди

"ппuдua 
L i Зб тис грн, фiнансовi витрати ,на зобов'язання з оренди склаJIи 1 512тис грн.

31 грулня 2020 р 31 грулня 2019 р.

,Щовгострокова частина за договором оренди

примiщення
1 136 2 648

Поточна кредиторська заборгованiсть: 628 138 583493

за товари, роботи, посдуц_(f gplgвa). 5в7 ]в9 55в зl0

- за розрахунками з бюдщ9f9ц 12 вв1 279

- за розрахунками зi страхування 29в 307

- за розрахунками з оплати праIЦ 1 1в9 l зв0

за одержаними авансами 22 9б8 23 2]7

-за розрахунками з учасниками 3 б10

Iншi поточнi зобов'язання 41 595 33683

Разом 670 869 619 824
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СтаноМ на 31 грулнЯ 2020 рокУ та за piK, що закiнчився на зазначену дату

(в muсячах zрuвень)
3l грудня 201931 грулня 2020

Зобов'язання з оренди

7. розкриття Iншоi IнФормАцIi
7.1 YMoBHi зобов'язання.
7.1.1. CydoBi позовu
керiвничтво товариства вважае, що судовi позиви,_якi поданi кредиторами проти пlдприсмства

е несуттсвими i пiдприсмство не ,rо""Ь. iстотних збиткiв. Вiдповiдно, резерви пiд TaKi очiкуванi

кредйтнi збитки не створювались та вiдповiдно у фiнансовiй звiтностi не вiдображались,

7.1.2. Опоdаmкування

Внаслiдок наявностi в украТнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють

бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльном1,

економiчному середовищi, за якот податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчнот

дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне тпумачення, засноване на

оцiнцi керiвництва економiчноi дiяльностi Товариства, ймовiрно, шдо Товариство змушене буде

сплатитИ додатковi податки, штрафИ та пенi. Така невИзначенiсть може вплинути на BapTicTb

фiнансових iHcTplMeHTiB, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на

угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не

мiстить резервiв .riд .rодаrковi збитки. Податковi звiти можуть перевiрятися вiдповiдними

IIодатковими органами протягом трьох poKiB,

7.1.3. Сmупiнь повернення dебimорськоi заборzованосmi mа iHt,uux фiнансовuх акmuвiв

внаслiдок ситуацii, яка склалась В економiцi Украiни, а також як результат економiчноi

нестабiльностi, що склаJIась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, пIо активи не зможуть бути

реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi Товариства,

ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi. залехrить вiд ефективностi заходiв, якi

знаходяться поза зоною контролю To"ap"crua. Ступiнь повернення дебiторськоi заборгованостi

Товариству визнача€тьa" I{u пiдставi обaruur" та iнформацii, якi наявнi на дату баr,,rанс1, На

думЙ п"рi"""цrва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на дат\, ск"-tаfання

з"ir"Ь"ri не потрiбен) виходячи з наявних обставин та iнформачiТ,

7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками

управлiння ризиками мае першочергове зЕачення для ведення бiзнесу Товариства i с ва;к,rивлlrt

елементом ii дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачl,ваностi

фiнансовИх ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi

показники 1'овариства. Оперативний i юридичний контроль мае на метi.забезпечуватi,-1т,*,:

функчiонування внутрiшнiоi полiтики та процедур з метою мiнiмiзацtt операцtиних l

юридичних ризикiв.

Керiвништво Товариства визнае, Що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i

BapTicTb чистих Ьктивiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттсво змiнитись

унаслiдок впливу суб'ективних чинникiв та об'сктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок

впливу яких заздшIегiдь точно передбачити неможливо, ,Що таких фiнансових ризикiв вiднесено

кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi,
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Станом на З 1 грулня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату

(в muсячах zрuвень)

Полiтика з управлiння ризиками opi€HToBaнa на визначення, аналiз i управлiння ризикаМи, З

якими стикаеться Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний
монiторинг за piBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння
ризиками.

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюсться на ocHoBi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

З кiнця 2019 року розпочалося поширення нового KopoHaBipycy, який отримав назву COVID-l9,
здатного викликати важкi наслiдки, що призводять до загибелi людини. На кiнець 2019 року
всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв зараження

CovID-19, але 31 сiчня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацiю в областi охорони здоров'я,

а 1З березня2O2О року - про початок пандемiТ з зв'язку зi стрiмким поширенням COVID-19 в

Свропi та iнших регiонах. Заходи, що вживаються по всьому cBiTy з метою боротьби з

поширенням COVID-I9, призводять до необхiдностi обмеження дiловоi активностi, що впливас

на попит на енергоресурси, HepyxoMicTb та iншу продукцiю Украiнського виробництва, а такоя(

до необхiдностi профiлактичних заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню iнфекцiт. На

тлi циХ подiЙ вiдбулосЯ icToTHe падiння фондових ринкiв, скоротилися цiни на сировиннi
товари, зокрема, icToTHo знизилася цiна нафти, вiдбулося ослаблення украiнськоi гривнi до

долара сшд i Свро, i пiдвищилися ставки кредитування для багатьох компанiй, що

роauй"uоrься. Незважаючи на те, що, на момент випуску даноi фiнансовоi звiтностi ситуацiя
все ще знаходиться в процесi розвитку, i Товариство дотриму€ться принципу безперервностi,

представлясться, що негативний вплив на cBiToBy eKoHoMiKy i невизначенiсть tцодо подаJIьшого

економiчного зростання мо}куть в майбутньому негативно позначитися на фiнансовому
становищi i фiнансових результатах Товариства. Керiвництво Товариства уважно стежить за

ситуацiсю i реалiзус заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подiй на

Товариство.

7.3.1. Кредитний ризик

тов ктернопiльоблгаз)) застосовус методологiчний пiдхiд для оцiнки кредитного ризику на

Товариствi, з урахуванням вимог МСФЗ 9,

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT

виконати зобов'язання i це буле причиною виникнення фiнансового збитку iншоi
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточгti ,га

рахунки в банках, облiгацii, дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики) та векселi

наявностi).

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства е оцiнка креДиТОсПромОЖНОСТi

контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна
iнформацiя щодо ix спроможностi виконувати борговi зобов'язання.

Станом наЗl.|2,2О20 р. кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюються за амортизованою

собiвартiстю. с низьким. що пiлтверлжусться чинниками, якi враховують специфiку контрагенr,iв.

загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного напрямкiв змiни умов станом на

звiтну лату.

t
r

т

,не зможе
сторони.

лепозитнi
(у разi ix
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВО ЗВIТНОСТI
Станом на З l грудня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату
(в muсячах epuBeHb)

При визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi еквiвалентiв грошових коштiв,
розмiщених на депозитному рахунку в АТ (ТАСКОМБАНК) були BpaxoBaHi, в першу чергу, данi НБУ.
Вiдповiдно до цих даних складаються рейтинги банкiв. За даними рейтингу надiйностi банкiв, що
ЗДiЙснюсться реЙтинговим агентством, яке внесене до Державного реестру уповновах(ених рейтингових
агентств НКЦПФР (https://www.nssmc.gov.ua/rating-agencies/ ): Неза,rежне рейтингове агентство
<Кредит-Рейтинг>> оголосило про результати перегляду рейтингiв надiйностi банкiвських
вкладiв (депозитiв), присвосних ранiше украiнським банкам. АТ (ТАСКОМБАНК >, як i ранiше,
отримав найвищу оцiнку надiйностi банкiвських вкладiв (депозитiв) 

- на piBHi piBHi к5>
(найвища надiйнiсть). I]e означае, tцо Банк надiйнiй, мiнiмально чутливий до впливу
несприятливих комерцiЙних, фiнансових та економiчних факторiв. IMoBipHicTb виникнення
проблем зi своечасним поверненням вкладiв дуже низька. Кредитний рейтинг АТ
(ТАСКОМБАНК) пiдтверджений за нацiональною шкiшою на piBHi uaAAA (високий) з прогнозом
кСтабiльний> (https://www.credit-rating.ualru/rate_history/21lЗ 1/). Тобто, нинi Банк
характеризусться наЙвищою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими украТнськими
ПоЗичальниками чи борговими iнструментами. А стабiльниЙ прогноз вказус на вiдсутнiсть на
поточниЙ момент передумов для змiни реЙтингу протягом року, даний банк мае кредитний
рейтинг iнвестицiйного рiвня uаААА. Мiхtнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service
20.07.2020 р. вперше присвоiло АТ кТАСКОМБАНК) довгостроковий депозитний рейтинг на
piBHi <В3> зi <стабiльним)) прогнозом.За пiдсумками рейтингування банк отримав рейтинг
базовоi оцiнки кредитоспроможностi та рейтингу довгострокових депозитiв у нацiональнiй
валютi - ВЗ, довгостроковиЙ реЙтинг контрагента та довгострокову оцiнку ризику контрагента

- В2. Прогноз за депозитними рейтингами банку стабiльний та вiдповiдас стабiльному
прогнозу щодо державного боргу В3. ffостатня лiквiднiсть та капiталiзацiя банку BpiBHoBoKyc
ризики, пов'язанi з потенцiЙним погiршенням умов роботи, Також, Нацiональний банк УкраТни
визначив новиЙ перелiк системно важливих банкiв на 2020 piK згiдно з яким АТ
(ТАСКОМБАНК ) визнано системним банком. I_{e не тiльки висока оцiнка дiяльностi АТ
кТАСКОМБАНК ), визнання його бездоганноi репутацii на ринку, але й пiдвищенi вимоги та
велика вiдповiдальнiсть фiнансовоi установи. ,Щостатнiсть капiталу й лiквiдностi дозволяють
банку чiтко виконувати Bci зобов'язання перед клiснтами й нормативнi вимоги
РеГУЛЯТОРа. КредитниЙ ризик визначениЙ як низькиЙ. Враховуючи той факт, що строк розмiщення
коштiв на депозитному рахунку с короткостроковий (до 3-ох мiсяцiв), очiкуваний кредитний збиток
Товариством визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить к0>.

Позичальник або окремий борговий iHcTpyMeHT з рейтингом uaAAA характеризyсться духtе
високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими украiнськими позичальниками або
борговими iнстрlментами. Знаки (+) та (t) позначають промiжний рейтинговий piBeHb
вiдносно основного рiвня. Стабiльний прогноз вказуе на вiдсутнiсть на поточний \{о\{ент
передумов для змiни рейтингу протягом року,

Враховуючи проведений аналiз, кредитний ризик визначений Товариством як дуже низькиli.
враховуючи те, що TepMiH розмiщення на депозитi вклади складае менш мiсяця вiд :aTrt
ба-пансу (до запитання), сума збитку вiд знецiнення визначена на piBHi 0%.

.Що заходiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Товариство вiдносить:
. встановлення внугрiшнього обмеження обсягу дебiторськоТ заборгованостi в активах;
о диверсифiкачiю структури активiв:
о аналiз платоспроможностi контрагентiв;
о здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченот

дебiторськоТ заборгованостi.

28



a

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВО звlтностI
за pik, що закiнчився на зазначену датуСтаном на Зl грулня 2020 року та

(в muсячах epuBeHb)

У Товариства для внутрiшньоТ системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiТ впливу ризикiв cTBopeHi:
система управлiння ризиками, внугрiшнiй аудит (контроль).

Товариство використову€ наступнi методи управлiння креди,I,ними ризиками:
. ЛiМiТи щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
О ЛiМiТИ щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
о лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною

рейтинговою шкалою;
. лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.

7.3.2. Ринковий ризпк

РИНКОВИЙ ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе три
ТИПИ РИЗИКУ: iншиЙ цiновиЙ ризик, валютниЙ ризик та вiдсотковиЙ ризик. Ринковий ризик виникас у
ЗВ'ЯЗкУ З риЗиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiI, вiдсоткових ставок та валютних
KypciB. Товариство нара:катиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ та iншi
фiнансовi iнструменти.
IНшиЙ цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатим)лься внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають

Унаслiдок вiдсоткового ризику чи в€uIютного ризику), незtшежно вiд того, чи спричиненi вони
ЧИННИКаМИ, ХаРакТерниМи для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або Його eMiTeHTa, чи чинниками, що
ВПЛИваЮть на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiТ на ринку.

ОСНОвним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серел методiв пом'якшення цiнового
РиЗику Товариство використовуе диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцii та
iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

На ocHoBi аналiзу iсторичноТ волатильностi фондового iндексу ПФТС керiвництво Товариства
ВИЗНаЧИЛО, щО цiновиЙ ризик для акцiЙ украТнських пiдприемств становить +/-31,\Yо (у попередньому

РОUi +1-40,4Yo). ПОТенцiйна змiна цiн визначена на спостерех(еннях iсторичноТ волатильностi
ДОХiднОСтеЙ цього класу активiв. Потенцiйна волатильнiсть визнача€ться як така, що вiдповiдас
СТаНДаРТНОму вiдхиленню рiчних дохiдностеЙ акцiЙ протягом ocTaHHix 5 poKiB. Якщо ринковi цiни
змiнюватимуться за таким сценарiсм, це може впливати на BapTicTb чистих активiв.

ВалютниЙ Dизик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTy коливатим)лься внаслiдок змiн валютних KypciB.
у 20l9 та 2020 роцi валютнi ризики Товариства не виникають у зв'язку з вiдсlтнiстю володiнням

фiНаНСОВими iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство не iHBecTyc кошти в

банкiвськi депозити в iноземнiй валютi та мо)(е iнвестувати в цiннi папери, HoMiHoBaHi в доларах СШД/
СВРО. ТОВаРиСтво визначило, що в 2020 р. обГрунтовано можJ]ивим с коливання в;lJIютного курсу на
+15,6 вiдсотка. (У попередньому роцi+39,З вiдсотка).

ВiДсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiНаНСОвОго iHcTpyMeHTa коливатим)лься внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
ТОВаРиСтва Усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки мож},ть змiнюватись i це впливатиме як на доходи
Товариства, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.
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Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високо iнфляцiйному
середовищi, яке е властивим для фiнансовот системи Укратни, керiвництво Товариства контролюс частку
активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою
ставкою, Керiвництво Товариства здiйснюе монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролюс ix
максим,Ulьно припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство мас HaMip
позбуватися боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг
вiдсоткових ризикiв здiйснюеться шляхом оцiнки впливу можJIивих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTb
вiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB.

Дlя оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну
волатильнiСть вiдсотКових ставОк за строковимИ депозитами (до l року) за ocTaHHi 5 poKiB за
оприлюдненою iнформацiсю НБУ.
товариство визнае! що обгрунтовано можливим с коливання ринкових ставок На *4 црбцентних пункти.
проведений аналiз чрливостi заснований на припущеннi, що Bci iншi парамеl.ри, зокрема валютний
курс, заJIишатим)лься незмiнними, i показуе можливий вплив змiни вiдсоткових ставок на 4 процентних
пункти на BapTicTb чистих активiв Товариства.

Можлива змiна справедливот BapTocTi боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою
ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за дiючою ставкою та
дисконтованимИ грошовимИ потокамИ у разi змiнИ вiдсотковоТ ставки за кожним фiнансовим
iHcTpyMeHToM.

Вiдсотковi

+lб

7.3.3. Ризик лiквйностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються
iншого фiнансового активу.

труднощi при виконаннi зобов'язань,
шляхом поставки грошових коштiв або

ризики

тип активч Потенцiйний вплив на чистi активи
Товариства в разi змiни вiдсотково[ ставки

НаЗ1.12,2020р.
Мохоrивi коливання ринкових ставок + 4,0уо ПУнкТи - 4,0ОА пункти

облiгацiт
пiдприсмств

Ha31.12.2019p.
Можливi коливання ринкових ставок + 4,9уо ПУнкТи - 4,9ОА пункти

з0



ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Станом на 3 1 грулня 2020 року та за piк, що закiнчився на зазначену дату
(в muсячах zрuвень)

Товариство здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Товариство

аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi,

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi
cTpoKiB погашення представлена наступним чином:

7.4. Управлiння капiталом

Товариство розглядае управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i реаriзаuiТ

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимiLпьним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Товариства. Ключовi питання та
поточнi рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела його форшrування,

розглядаються управлiнським персонrrлом. Механiзм управлiння капiталом передбачас чiтку постановку

цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за Тх дотриманням у звiтному перiолi:

удосконirлення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення загальноТ

стратегiТ управлiння капiталом.

Управлiнський персонал здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiолу. При

цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його структура та можливi ризики. На ocHoBi отриманих

висновкiв Товариство здiйснюс регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або

фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Товариство може здiйснювати

регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом може

коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або сr,ратегiТ розвитку.

Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей:

31

PiK, що закiнчився
31 грулня 2020 року

До1
мiсяця

ви1
мiсяця до
3 мiсяцiв

виз
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB Всього

1 2 J 4 5 6
,7

Торговельна та iнша
кредиторська
заборгованiсть

22556з 4025,15 628l38

Поточна
заборгованiсть за
довгостроковими
зобов'язаннями

7l 2|з 852 1 136

Всього ,71
225,7,76 40з42,| 6292,74

PiK, що закiнчився
31 грудня 2019

До1
мiсяця

Вiд 1

мiсяця до
t MlcgIIIR

виз
мiсяцiв до 1

ппкч

Вiд 1року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB Всього

Торговельна та iнша
кредиторська
заборгованiсть

2,7822 55567l 5 8349з

Поточна
заборгованiсть за
довгостроковими
зобов'язаннями

2648 2648

Всього z,7822 558з 1 9 586l41
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВО
Станом на 3 l грудня 2020 року та
(в muсячах epuBeHb)

о

a

a

ЗВIТНОСТI
за piK, що закiнчився на зазначену дату

25:ис грн.

тис грн.

зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам,

забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги
Товариства, що вiдловiдають рiвню ризику;

дотриманшI вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Товариства

функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

Склад власного капiталу на дату фiнансовоТ звiтностi 65 502тис грн:

Нерозподiлений прибуток - 65 477 тис грн.

Склад та змiни власного капiталу станом наЗ1 .12.2020 року,I.ис грн:

Спiввiдношення позикових i власних коштiв на звiтну дату вiдображено наступним чином:

Стаття Код

рядка
Зарссгрований

капlтilJI
Капiтап v
дооцirжах

Додатковий
капiтап

Резервний
капiтал

Нерозподiпени
й прибl,юк

(нелокритий
збlrюк)

нюпrlачений
капiтал

Вилучений
капlтал

Iншi
резерви

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0
залишок на початок

року

4000 25 41 800

Iншi змiни 4090

Скоригований
зчшишок на початок

4095 25 4l 880

Чистий приО}"ток
(збиток) за звiтний
перlод

4t00 29 59,|

Iншi змiни в капiталi 4111

Розподtл прибlтку
Виплати

4200 (6000)

tJlдрахування до
резервного капlтztлу

4210

разом змiни в
капiталi

4295 2з 59]

На кiнець року 4300 65 477

31 zруdня 2020 р. 3I zруdня 2019 р.
Ко Bi кредити банкiв
Поточна кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги

587 189
558 310

За вирахуванням
еквiвалентiв

грошових коштiв та iх

чистi позиковi кошти

5/.

Вiдсотки до сплати



Станом на 3 l грулня 2020 року та за piK, що закiнчився на зазначену дату
(в muсячах epuBeHb)

власний капiтал
с пiв BidHo ule н ня ч uсm uх
do власноzо капimалу

7.5. Подii пiсля Балансу

В Товариствi вiдсутнi подiТ пiсля дати балансу, якi не вiдображеннi у фiнансовiй звiтностi, протеможуть мати с1,ггсвий вплив на фiнансовий стан Товариства.
подiй пiсля звiтного перiоду - сприятливих та несприятливих подii, якi вiдбувались з кiнцязвiтного перiоду до дати затвердження фiнансовоi звiтностi до випуску - не було.
Подiй, якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду, коли страховiй компанii слiдкоригувати суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, або визнавати ранiше не визнанi cTaTTi небуло, а саме:

l, рiшень пiсля звiтного перiоду в суловiй справi, яке пiдтверджуе, що страхова компанiя малатеперiшню заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду.2, отримання iнформацiт пiсля звiтного перiоду, 
"*u 

aъiдч"ть, що кориснiсть активу зменшиласяна кiнець звiтного перiодУ або що суму ранiше визнаного збитку вiд зменшення корисностiцього активу треба коригувати, а саме:

' не було банкР},тства замовникiв, яке сталося пiсля звiтного перiоду, що пiд.гвердх(уе, як
правило, що збиток за торговельною дебiторською заборгованiстю вже icHyBaB на кiнець
звiтного перiолу i що суб'ектовi господарювання слiд коригувати балансову BapTicTb
торговельноi дебiторськоi заборгованостi;

. не було банкр}тства замовникiв, яке стчUIося пiсля
правило, що збиток за торговельною дебiторською
звiтного перiоду i що суб'ектовi господарювання

звiтного перiоду, що пiдтверджус, як
заборгованiстю вже icHyBaB на кiнець
слiд коригувати балансову BapTicTb

що може свiдчити про i,чню чисту BapTicTb

участi в прибутках
або помилок, яке

торговельноТ дебiторськоТ заборгованостi ;

. не було продажу запасiв пiсля звiтного перiоду,
реа,riзацii на кiнець звiтного перiоду.

. Не бУЛО ВИЗНачення пiсля звiтного перiоду собiвартостi придбаних активiв або надходжень вiд
проданих активiв до кiнця звiтного перiоду;

, не було визначення пiсля звiтного перiоду суми прибутку за програмою
компанii або визначення виплат бонусiв не було викриття шахрайства
свiдчить, що фiнансова звiтнiсть була неправильною.

J\ъ

з/п
Перелiк подiй,

що вiдбулись пiсля звiтноiдати
Вiдомостi про наявнiсть подiй ,ri"rr, д.о-,

Балансу
вiдображено у

фiнансовому звiтi
не вiдображено у звiтi,
розкрито y примiтках

1
не було не було2. Розгляд судовоТсправи, що пцffi

у Товариства поточного зобов'язання 
-на 

звiтну
дату

не було не було

J. rrрииtstя 1,1,я рlшення про с}"Iт€ву реорганiзацiю
пlдприсмства не було не було

4. Jпищtrttня значноl частини активlв внаслiдок
стихiйного лиха !}

Знач"i змiн" у

не було не було
5.

не було не було

JJ

65 502 41 905

В изнання дебiтора ТоваристuiЪЙкЙЫ
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звiтноi дати
lншl ва}сливi подii6.

не було не бчло
ВiДПОВiДНО ДО МСБО 10 КПОДiТ ПiСЛЯ ЗВiтного перiоду) lrlодо подiй пiсля дати балансу, подii, що
ffi ::Т*::::1т:тy.актив i в та зобов' язань Товариства, в iдсутнi,
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