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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
"ЖИТОМИРГАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
03344071
4. Місцезнаходження
Житомирська , Корольовський р-н, 10002, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопiвського,буд. 35
5. Міжміський код, телефон та факс
(0412)42-27-42; (0412) 34-44-72 (0412)34-44-72
6. Електронна поштова адреса
Maryna.Kucheruk@ztgas.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi папери України" 80

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.zhitomirgaz.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

У рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2013 рiк у зв'язку з вiдсутнiстю
такої iнформацiї. незаповненi наступнi роздiли:
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
- Iнформацiя про посади корпоратвного секретаря;
- Iнформацiя про рейтингове агенство;
- Вiдомостi про цiннi папери емiтента, а саме пункти iнформацiя про облiгацiї
емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя
про похiднi цiннi папери, iнформацiя про викуп власних акцiй протягом
звiтного перiоду;
-Iнформацiяi про забезпечення випуску боргшових цiнних паперiв;
-Iнформацiя по випуски iпотечних облiгацiй;
-Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покритття;
-Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), право вимоги за
якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
-Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
-Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
-Основнi вiдомостi про ФОН;
-Iнформацiя про випуски сертифiкатiв сертифiкатiв ФОН;

-Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
-Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
-Правила ФОН;
-Рiчна фiнансова звiтнiсть;
-Звiт про стан об’єкта нерухомотстi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва.
Товариство не входить до будь-яких о’бєднань пiдприємств. За звiтний перiод
рейтингової оцiнки товариство не проводило. Iнформацiї про облiгацiї та iншi
цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких подлягає реєстрацiї) у
звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi iнформацiї про похiднi цiннi
папери не було. Iнформацiї про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду та виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не було. Iнформацiї, щодо
гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не було.
За звiтний перiод Товариство не випускало iпотечних цiнних паперiв.
Iнформацiї про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не було.
Iнформацiї, щодо наявностi прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами(договорами позики), права вимоги за
якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не
має. Випуску iпотечних сертифiкатiв не було. Реєстр iпотечних активiв
вiдсутнiй. Вiдомостi про випуски сертифiкатiв, володiння, розрахунка вартостi
чистих активiв та правила ФОН вiдсутнiй. За звiтний перiод цiльових облiгацi,
виконання забов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi не
випускалось.
ПАТ «Житомиргаз» в своїй структурi має Дочiрнє пiдприємство «Пропан»
(разом – Група) та вiдокремленi структурнi пiдроздiли (управлiння
експлуатацiї газового господарства (УЕГГ): Бердичiвське, Коростенське,
Малинське, Нов-Волинське, Овруцьке, Попiльнянське, Чуднiвське.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи складена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї,
затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(«РМСБО»).
Звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi
суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
"ЖИТОМИРГАЗ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А01 № 467415
3. Дата проведення державної реєстрації
20.07.2010
4. Територія (область)
Житомирська
5. Статутний капітал (грн)
241458.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2716
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи
35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи
41.20 Будiвництвожитлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства
Управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють: 1. Загальнi збори Товариства
(Загальнi збори); 2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада); 3. Правлiння Товариства
(Правлiння); 4. Ревiзiйна комiсiя Товариства (Ревiзiйна комiсiя). Загальнi збори є вищим органом
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«ЖИТОМИРГАЗ» (далi – «Товариство»). Загальнi збори, як вищий орган Товариства, мають право
приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi
Загальними зборами до компетенцiї iнших органiв Товариства. Компетенцiя Загальних зборiв
визначається вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення
про загальнi збори акцiонерiв Товариства. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань,
не включених до порядку денного Загальних зборiв. Наглядова рада є органом Товариства, який
здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння Товариства. Наглядова рада дiє на пiдставi чинного законодавства України,
Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду Товариства. Наглядова рада звiтує перед
Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи,
спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства. Компетенцiя Наглядової Ради, у тому числi
виключна, визначена дiючим законодавством України та Статутом Товариства. За рiшенням
Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради можуть бути переданi питання, що належать до
компетенцiї, але не виключної, Загальних зборiв. Правлiння є колегiальним виконавчим органом
Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень

Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства .Правлiння дiє вiд iменi Товариства у
межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням
про Правлiння Товариства, i є пiдзвiтним Загальним зборам i Наглядовiй радi. У своїй дiяльностi
Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням,
актами внутрiшнього регулювання та рiшеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою
радою. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до
компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Повноваження, що не є виключною
компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, можуть бути переданi до
компетенцiї Правлiння Товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом, що здiйснює перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства. Метою дiяльностi Ревiзiйної комiсiї є захист прав та
iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi,
контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актiв України.
Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi внутрiшнього контролю за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення перевiрок. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна
Загальним зборам. Компетенцiя та повноваження Ревiзiйної комiсiї визначаються дiючим
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
У своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя керується Законом України «Про акцiонернi товариства»,
нормативно-правовими актами України, рiшеннями Загальних зборiв, Статутом Товариства та цим
Положенням. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним
зборам, а в перiод мiж зборами - Наглядовiй радi Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Надра"
2) МФО банку
380764
3) поточний рахунок
26003001520001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
валютний рахунок вiдсутнiй
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi
з постачання природного газу газу (метану) вугiльних
родовищ за регульованим тарифом
Опис

Серiя АВ
27.07.2010
№ 527261

Нацiональна комiсiя
регулювання
Необмежена
електроенергетики
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї

(дозволу): пiдриємство має намiри продовжити дiю лiцензiї
по її закiнченнi Номер рiшення про видачу лiцензiй № 884

Лiцензiя на господарську дiяльнiсть у будiвництвi,
пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

Серiя АВ
23.12.2011
№ 601715

Iнспекцiя
державного
архiтектурнобудiвельного
контролю у мiстi
Києвi

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри щодо продовження дiї
Опис
лiцензiї по її закiнченнi Номер рiшення про видачу лiцензiй
№ 18-Л

Територiальне
управлiння
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування
№205.12.18 25.06.2012 держгiрпромнагляду Необмежена
пiдвищеної небезпеки при розподiленнi газу
у Житомирськiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
Опис (дозволу): пiдприємство має намiри щодо продовження дiї
дозволу по його закiнченнi

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв’язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiозв’язку сухопутної рухомої
служби

№ 18-415217.09.2010
122325

Український
Державний центр
Радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити
дiюдозволу по його закiнченнi для м.Бердичiва
Житомирської областi

№ 18-415217.09.2010
122339

Український
Державний центр
Радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри щодо продовження дiї
Опис
дозволу по його закiнченнi для Черняхiвського району
Житомирської областi

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки:
випробування електричного устаткування електричних
станцiй та мереж

Територiальне
управлiння
№441.12.30 22.02.2012 Держгiрпромнагляду Необмежена
у Житомирськiй
областi

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
Опис (дозволу): пiдприємство має намiри щодо продовження дiї
дозволу по його закiнченнi

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної
небезпеки при розподiленнi газу

Територiальне
управлiння
№204.12.18 25.06.2012 Держгiрпромнагляду Необмежена
у Житомирськiй
областi

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри щодо продовження дiї
дозволу по його закiнченнi Дозвiл на виконання робiт
Опис
пiдвищеної небезпеки прибудiвництвi, ремонтi та
реконструкцiї споруд мереж газопостачання

Лiцензiя на право здiйснення розподiлу природного та
нафтового газу (метану) вугiльних родовищ

Опис

Лiцензiя на право впровадження дiяльностi:
використання джерел iонiзуючого випромiнювання

Нацiональна комiсiя
регулювання
Серiя АВ
електроенергетики
27.07.2010
Необмежена
№ 527260
України, номер
рiшення про видачу
лiцензiй №884
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
лiцензiї по її закiнченнi

Серiя АГ
18.08.2010
№ 399513

Державний комiтет
ядерного
Необмежена
регулювання
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
Опис (дозволу): пiдприємство має намiпи щодо продовження дiї
лiцензiї по її закiнченнi

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв’язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв’язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на виконання робот пiдвищеної небезпеки

№ 18-415217.09.2010
122331

Український
Державний центр
Радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
дозволу по його закiнченнi для Малинського району
Житомирської областi

№ 18-415219.09.2010
122343

Український
Державний центр
Радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
дозволу по його закiнченнi для Лугiнського району
Житомирської областi

Державна служба
гiрничого нагляду та
Необмежена
№539.12.30 12.03.2012
промислової безпеки
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
Опис (дозволу): пiдприємство має намiри щодо продовження дiї
дозволу по його закiнченнi

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби
Опис

№18-415217.09.2010
122332

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю

даного дозволу по його закiнченнi для Новоград Волинського району Житомирської областi

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби

№18-415217.09.2010
122328

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
дозволу по його закiнченнi для Ємiльчинського району
Житомирської областi

№18-415217.09.2010
122324

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
Опис
дозволу по його закiнченнi для м.Баранiвка Баранiвського
району житомирської областi

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби

№18-415217.09.2010
122341

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
Опис
дозволу по його закiнченнi для смт.Довбиш Баранiвського
району Житомирської областi

Дозвiл на експлуатацiю радiолектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби

18-4152122327

17.09.2010

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри щодо продовження дiї
Опис
дозволу по його закiнченнi для Овруцького району
Житомирської областi

Дозвiл на експлуатацiю радiолектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби

№18-415217.09.2010
122344

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри щодо продовження дiї
Опис
дозволу по його закiнченнi для Народицького району
Житомирської областi

Дозвiл на експлуатацiю радiолектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби

№18-415217.09.2010
122340

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри щодо продовження дiї
Опис
дозволу по його закiнченнi для Чуднiвського району
Житомирської областi

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу

№18-4152- 17.09.2010

Український

Необмежена

аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби

122335

державний центр
радiочастот

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри щодо продовження дiї
Опис
дозволу по його закiнченнi для м.Романiв Житомирської
областi

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби

№18-415217.09.2010
122337

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри щодо продовження дiї
Опис
дозволу по його закiнченнi для Любарського району
Житомирської областi

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби

№18-415217.09.2010
122333

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри щодо продовження дiї
Опис
дозволу по його закiнченнi для смт. Попiльня
Попiльнянського району Житомирської областi

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби
Опис

№18-415217.09.2010
122330

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
дозволу по його закiнченнi для смт.Корнин
Попiльнянського району Житомирської областi

№18-415217.09.2010
122326

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
дозволу по його закiнченнi для Брусилiвського району
Житомирської областi

№18-415217.09.2010
122336

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
дозволу по його закiнченнi для Ружинського району
Житомирської областi

№18-415217.09.2010
122323

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю

дозволу по його закiнченнi для Андрушiвського району
Житомирської областi

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби

№18-415217.09.2010
122342

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
дозволу по його закiнченнi для Олевського району
Житомирської областi

№18-415217.09.2010
122345

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
Опис
дозволу по його закiнченнi для м.Коростеня Житомирської
областi

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного зв`язку сухопутної
рухомої служби
Опис

№18-415217.09.2010
122329

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
дозволу по його закiнченнi для м.Житомира

№18-415217.09.2010
122338

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
дозволу по його закiнченнi для Червоноармiйського району

№18-415217.09.2010
122334

Український
державний центр
радiочастот

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): пiдприємство має намiри продовжити дiю
дозволу по його закiнченнi для Радомишльського району
Житомирської областi

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ НАФТОВОЇ ТА
НАФТОПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТI

д/н

02050Україна м. Київ
вул. Сiчових стрiльцiв,
60

100

"дЕРЖНАФТОГАЗПРОМ"
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт*

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

д/н

д/н д/н д/н

0
100

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової ради Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVECTMEHTS LIMITED)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н HE 294764 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи – Голови наглядової ради визначенi Статутом
Товариства, Положенням про Наглядову раду затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд
01.04.2013 року та трудовим контрактом. Посадова особа – Голова наглядової ради - ПЕСНЕРО
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVECTMEHTS LIMITED) у звiтному перiодi з 01.04.2013
року здiйснювала свої повноваження згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«Житомиргаз» №18 вiд 01.04.2013 року. Голову наглядової ради було обрано на пiдставi
протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «Житомиргаз» №11/06-2013 вiд 11.06.2013 року.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Посади в iнших юридичних особах: невiдомо
У звiтному перiодi з 01.01.2013 року по 01.04.2013 року повноваження та обов’язки посадової
особи – Голови наглядової ради здiйснював Никоноров Олег Борисович вiдповiдно до протоколу
чергових загальних зборiв акцiонерiв №15 вiд 07.07.2010 року. Винагорода в грошовiй формi
посадовiй особi емiтента виплачена за перiод з сiчня по березень 2013 року вiдповiдно до
Положення Наглядової ради товариства та Статуту товариства затверджених загальними зборами

акцiонерiв вiд 20.07.2011 року у розмiрi 28 тис. грн.
посади в iнших юридичних особах: невiдомо
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента у звiтному
перiодi не мали.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н HE 291552 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи – Члена наглядової ради визначенi Статутом
Товариства, Положенням про Наглядову раду затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд
01.04.2013 року та трудовим контрактом. Посадова особа – Член наглядової ради - ОЛУБЕРА
ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED) у звiтному перiодi з 01.04.2013 року
здiйснювала свої повноваження згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Житомиргаз»
№18 вiд 01.04.2013 року. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента
не виплачувалась. У звiтному перiодi з 01.01.2013 року по 01.04.2013 року повноваження та
обов’язки посадової особи – Члена наглядової ради здiйснював Загороднiй Роман Васильович
вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв №15 вiд 07.07.2010 року.
Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента виплачена за перiод з сiчня по березень
2013 року вiдповiдно до Положення Наглядової ради товариства та Статуту товариства
затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд 20.07.2011 року у розмiрi 25 тис. грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н HE 290927 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи – Члена наглядової ради визначенi Статутом
Товариства, Положенням про Наглядову раду затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд
01.04.2013 року та трудовим контрактом. Посадова особа – Член наглядової ради – СОЛЬВОТОРЕ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED) у звiтному перiодi з
01.04.2013 року здiйснювала свої повноваження згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Житомиргаз» №18 вiд 01.04.2013 року. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах
посадовiй особi емiтента не виплачувалась. У звiтному перiодi з 01.01.2013 року по 01.04.2013
року повноваження та обов’язки посадової особи – Членiв наглядової ради здiйснювали
Мiлькевич Вiталiй Павлович, Бунеску Олексiй Вiкторович, Петухов Сергiй Iгорович, Ковирньов
Денис Дмитрович, Бабенко Михайло Костянтинович вiдповiдно до протоколу чергових загальних
зборiв акцiонерiв №15 вiд 07.07.2010 року. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента
виплачена за перiод з сiчня по березень 2013 року вiдповiдно до Положення Наглядової ради
товариства та Статуту товариства затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд 20.07.2011
року Мiлькевичу Вiталiю Павловичу, Бунеску Олексiю Вiкторовичу, Петухову Сергiю Iгоровичу,
Ковирньову Денису Дмитровичу, Бабенко Михайлу Костянтиновичу по 25 тис. грн. кожному
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не мають.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватне акцiонерне товариство «Газтек»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 31815603 д/н
4) рік народження**
0

5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи – Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом
Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд
01.04.2013 року та трудовим контрактом. Посадова особа – Член Ревiзiйної комiсiї – Приватне
акцiонерне товариство «Газтек» у звiтному перiодi з 01.04.2013 року здiйснювала свої
повноваження згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Житомиргаз» №18 вiд
01.04.2013 року. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. У звiтному перiодi з 01.01.2013 року по 01.04.2013 року повноваження та
обов’язки посадової особи – Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснюв Башлаков Андрiй Євгенович
вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв №15 вiд 07.07.2010 року.
Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не мають.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiссiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «ХМЕЛЬНИЦЬГАЗ»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 31815603 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.04.2013 3 роки
9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи – Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом
Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд
01.04.2013 року та трудовим контрактом. Посадова особа – Член Ревiзiйної комiсiї – Публiчне
акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «ХМЕЛЬНИЦЬГАЗ» у звiтному перiодi з
01.04.2013 року здiйснювало свої повноваження згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Житомиргаз» №18 вiд 01.04.2013 року. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах
посадовiй особi емiтента не виплачувалась. У звiтному перiодi з 01.01.2013 року по 01.04.2013
року повноваження та обов’язки посадової особи –Члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюв Дворнник
Анатолiй Iванович вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв №15 вiд
07.07.2010 року. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не мають.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiмсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полончука Олександра Васильовича
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з питань економiчної безпеки
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи – Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом
Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд
01.04.2013 року та трудовим контрактом. Посадова особа – Член Ревiзiйної комiсiї – Полончук
Олександр Васильович у звiтному перiодi з 01.04.2013 року здiйснював свої повноваження згiдно
протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Житомиргаз» №18 вiд 01.04.2013 року. Винагорода в
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. У звiтному перiодi з
01.01.2013 року по 01.04.2013 року повноваження та обов’язки посадової особи –Члена Ревiзiйної
комiсiї здiйснював Рубан Сергiй Олексiйович вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв
акцiонерiв №15 вiд 07.07.2010 року. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента не
виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не мають
Посадовi особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ющенко Валентин Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Житомиргаз", головний радник Голови пралiння
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.08.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи – Голови правлiння визначенi Статутом Товариства,
Положенням про Правлiння затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд 01.04.2013 року та
трудовим контрактом. Посадова особа – Голова правлiння – Ющенко Валентин Iванович у
звiтному перiодi з 01.04.2013 року здiйснювало свої повноваження згiдно згiдно рiшення
наглядової ради № 02/02-2011 вiд 02.02.2011 року. У звiтному перiодi з 01.01.2013 року по
01.04.2013 року повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до протоколу згiдно
рiшення наглядової ради № 02/02-2011 вiд 02.02.2011 року. Змiн у персональному складi посадової
особи за звiтний перiод не було. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента за 2013 рiк
виплачена у розмiрi 433 тис.грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не мають.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння-перший заступник голови правлiння - головний iнженер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колесник Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**

0
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер ТОВ ПБО "Житомиргазбуд"
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.08.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи – Член правлiння - першого заступника голови
правлiння - головного iнженера визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд 01.04.2013 року та трудовим контрактом.
Посадова особа у звiтному перiодi з 01.04.2013 року здiйснювало свої повноваження згiдно згiдно
рiшення наглядової ради № 02/02-2011 вiд 02.02.2011 року. У звiтному перiодi з 01.01.2013 року
по 01.04.2013 року повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до протоколу згiдно
рiшення наглядової ради № 02/02-2011 вiд 02.02.2011 року. Винагорода в грошовiй формi
посадовiй особi емiтента за 2013 рiк виплачена у розмiрi 237 тис.грн. .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не мають.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння- заступник голови правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Орлик Єдуард Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Служба збройних сил України
8) дата обрання та термін, на який обрано
07.04.2013 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи – Член правлiння - заступника голови правлiння з
комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв визначенi Статутом Товариства, Положенням
про Правлiння затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд 01.04.2013 року та трудовим
контрактом. Посадова особа у звiтному перiодi з 01.04.2013 року здiйснювало свої повноваження
згiдно згiдно рiшення наглядової ради № 02/02-2011 вiд 02.02.2011 року. У звiтному перiодi з
01.01.2013 року по 01.04.2013 року повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до
протоколу згiдно рiшення наглядової ради № 02/02-2011 вiд 02.02.2011 року. Винагорода в
грошовiй формi посадовiй особi емiтента за 2013 рiк виплачена у розмiрi 229 тис.грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не мають. Змiн у
персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння- заступник голови правлiння з економiчної безпеки
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Власюк Анатолiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
УМВС України в Житомирськiй областi
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.08.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи – Член правлiння - заступника голови правлiння з
комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв визначенi Статутом Товариства, Положенням
про Правлiння затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд 01.04.2013 року та трудовим
контрактом. Посадова особа у звiтному перiодi з 01.04.2013 року здiйснювало свої повноваження
згiдно згiдно рiшення наглядової ради № 02/02-2011 вiд 02.02.2011 року.Винагорода в грошовiй
формi посадовiй особi емiтента за 2013 рiк виплачена у розмiрi 199 тис.грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не мають.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння-заступник голови правлiння з фiнансово-економiчних питань
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Конюх Дмитрiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Житомиргаз", в.о. начальеика вiддiлу бюджетування та управлiнської звiтностi
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.08.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи – Член правлiння - заступника голови правлiння з
фiнансово-економiчних питань визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд 01.04.2013 року та трудовим контрактом.
Посадова особа у звiтному перiодi з 01.04.2013 року здiйснювало свої повноваження згiдно згiдно
рiшення наглядової ради № 02/02-2011 вiд 02.02.2011 року. Винагорода в грошовiй формi
посадовiй особi емiтента за 2013 рiк виплачена у розмiрi 212 тис.грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не мають.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння- заступник голови правлiння з постачання та облiку газу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тарасов В’ячеслав Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**

16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Житомиргаз"- радник Голови правлiння, заступник Голови правлiння з питань облiку та
розподiлу газу
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.08.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи – Член правлiння - заступника голови правлiння з
постачанню та облiку газу визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
затверджених загальними зборами акцiонерiв вiд 01.04.2013 року та трудовим контрактом.
Посадова особа у звiтному перiодi з 01.04.2013 року здiйснювало свої повноваження згiдно згiдно
рiшення наглядової ради № 02/02-2011 вiд 02.02.2011 року. У звiтному перiодi з 01.01.2013 року
по 01.04.2013 року повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до протоколу згiдно
рiшення наглядової ради № 02/02-2011 вiд 02.02.2011 року. Винагорода в грошовiй формi
посадовiй особi емiтента за 2013 рiк виплачена у розмiрi 216 тис.грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не мають.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Начальник управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi- Головного бухгалтера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондаренко Наталiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Житомиргаз", заступник головного бухгалтера по податковому облiку
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.06.2011 безстроково
9) Опис
Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента за 2013 рiк виплачена у розмiрi 203
тис.грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не мають.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Повноваження та обов’язки

обумовленi трудовим контрактом, зокрема, має право пiдписувати поточнi фiнансово-господарськi
документи та iнше.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
Дата
видачі, орган, який
внесення
видав)* або
до реєстру
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

5

6

7

8

9

10

Колесник Сергiй
Володимирович

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Орлик Едуард
Володимирович

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Бондаренко Наталiя
Василiвна

0

0

0

0

0

0

Голова Правлiння

Ющенко Валентин
Iванович

20.07.2007

20

0.0124

20

0

0

0

Член Правлiння

Тарасов В'ячеслав
Анатолiйович

20.12.2007

5

0.0031

5

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Полончук Олександр
Васильович

03.01.2010

1

0.0006

1

0

0

0

Член правлiннязаступник голови
правлiння з
фiнансовоекономiчних
питань

Конюх Дмитро
Васильович

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової ради

ПЕСНЕРО
IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (PESNERO
INVECTMEHTS
LIMITED)

НЕ 294764

26.03.2013

1

0.0006

1

0

0

0

Член Наглядової

ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС

НЕ 291552

26.03.2013

1

0.0006

1

0

0

0

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

Член Правлiнняперший
заступник голови
правлiнняголовний iнженер

3

4

прості
прості на
привілейовані привілейовані
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника

ради

ЛIМIТЕД (OLUBERA
VENTURES LIMITED)

Член Наглядової
ради

СОЛЬВОТОРЕ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС
ЛIМIТЕД
(SOLVOTORE
ENTERPRISES
LIMITED)

НЕ 290927

26.03.2013

1

0.0006

1

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Приватне акцiонерне
товариство «Газтек»

31815603

19.04.2003

81189

50.4367

81189

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Публiчне акцiонерне
товариство по
газопостачанню та
газифiкацiї
«Хмельницькгаз»

05395598

19.04.2003

39123

24.3042

39123

0

0

0

Усього

120342

74.7595

120342

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

05395598

29019 Україна
Хмельницька д/н м.
Хмельницький Проспект
Миру, 41

19.04.2003

39123

24.3042

39123

0

0

0

31815603

04116 Україна Київська
д/н м. Київ Героїв
Сталiнграду, 20А

19.04.2003

81189

50.4367

81189

0

0

0

ВАТ
"Хмельницькгаз"

ЗАТ "Газтек"

Дата
Прізвище, ім'я, по
Серія, номер, дата видачі паспорта,
внесення
батькові фізичної
найменування органу, який видав паспорт**
до реєстру
особи*
д/н

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

Дата
внесення
до реєстру

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

д/н д/н д/н
Усього

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

0

0

0

0

0

0

120312

74.7409

120312

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
01.04.2013
84.14258
В звiтному роцi були проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв. Перелiк питань, що розглядалися на
загальних зборах:
1.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.
4.Звiт Правлiння Товариства за 2012 рiк.
5.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк.
6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
9.Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2012 року.
10.Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
11.Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй
редакцiї.
12.Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та
Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї.
13.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
14.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
15.Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства
та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з
членами Наглядової ради Товариства.
16.Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18.Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства
та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19.Про забезпечення виконання зобов‘язань покупця пакету акцiй Товариства, передбачених
договором купiвлi-продажу акцiй, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за
результатами конкурсу з продажу пакету акцiй Товариства.
У ходi зборiв розглянутi та прийнятi рiшення з усiх девятнадцяти питань порядку денного:
з першого питання було вирiшено Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в
наступному складi:
- Остапчук Володимир Петрович - Головою Лiчильної комiсiї;
- Шароварський Вiктор В’ячеславович - членом Лiчильної комiсiї;
- Кучерук Марина Геннадiївна - членом Лiчильної комiсiї.
з другого питання Порядку денного:
1. Обрати Головою Загальних зборiв Товариства – Кришталя Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства – Мiлькевича Вiталiя Павловича.
з третього питання Порядку денного:
Затвердити Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
- Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин.
- Для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути надане лише акцiонерам
або їх уповноваженим особам, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах акцiонерiв
Товариства, головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв, представникам Правлiння, Наглядової
ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства.
- Усi запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,
запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому виглядi
Головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства через членiв Лiчильної комiсiї, що
присутнi у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням

прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, та засвiдченi їх пiдписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з
використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою
Товариства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв та/або шляхом пiдрахунку
голосiв членами Лiчильної комiсiї. Пiдрахунок голосiв за результатами голосування з питання
«Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства» здiйснює Реєстрацiйна комiсiя.
Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює Голова Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно
виготовленого Товариством зразка та/або на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (уповноваженого
представника). Бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час
пiдрахунку голосiв.
- Бюлетень для голосування не враховується Лiчильною комiсiєю у разi, якщо не можливо визначити
волевиявлення акцiонера з питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (у
бюлетенi для голосування позначенi два i бiльше варiанти голосування за проект рiшення питання
порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; у бюлетенi для голосування вiдсутня
вiдмiтка акцiонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крiм того, бюлетень для голосування не
враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн
або у ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення.
- Засоби масової iнформацiї на Загальнi збори акцiонерiв Товариства не допускаються. Особи, якi не є
акцiонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними
особами на Збори – на Загальнi збори акцiонерiв не допускаються. Фото, вiдео та аудiо запис на
Загальних зборах акцiонерiв Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
пiдписують обранi Голова та Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
- З усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.
з четвертого питання Порядку денного:
Затверджено звiт Правлiння Товариства за 2012 рiк.
з п’ятого питання Порядку денного:
Затверджено звiт Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк.
з шостого питання Порядку денного:
Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
з сьомого питання Порядку денного:
Визнано роботу Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
з восьмого питання Порядку денного:
Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк.
з дев’ятого питання Порядку денного:
Вирiшено спрямувати 30% розмiру чистого прибутку Товариства за 2012 рiк на виплату дивiдендiв
акцiонерам, 70% розмiру чистого прибутку Товариства за 2012 рiк на розвиток виробництва.
з десятого питання Порядку денного:
Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк:
1. Лiквiдацiя заборгованостi по розрахунках за спожитий газ та недопущення її утворення по
поточному споживанню;
2. Приведення заробiтної плати по пiдприємству до рiвня середньої заробiтної плати по
промисловостi;
3. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду;
4. Здiйснення заходiв по зменшенню рiвня комерцiйних втрат природного газу та дотримання
дисциплiни газоспоживання;
5. Виконання затвердженої iнвестицiйної програми;
6. Виконання заходiв пов’язаних з використанням, експлуатацiєю та технiчним обслуговуванням
державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварiйної його експлуатацiї, у т.ч. щодо
попередження нещасних випадкiв при використаннi газу у побутi;
7. Здiйснення заходiв, щодо збереження державного майна.
8. Пiдвищення ефективностi виробництва:
- збiльшення обсягiв реалiзованих послуг та рентабельностi iншої дiяльностi,
- забезпечення вiд НКРЕ України обґрунтованого рiвня тарифiв на транспортування та постачання
природного газу для забезпечення прибуткової дiяльностi пiдприємства;
9. Подальший розвиток та модернiзацiя газових мереж;
10. Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу;
11. Виконання робiт по покращенню експлуатацiї газопроводiв i споруд на них, своєчасне та якiсне
проведення поточного та капiтального ремонтiв основних фондiв;

12. Забезпечення належного проведення планово-технiчного обслуговування з метою недопущення
порушення технiчних умов та правил безпеки;
13. Пiдвищення надiйностi та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового
обладнання та сучасних технологiй, засобiв телемеханiзацiї.
14. Покращення програмного забезпечення всiх вiддiлiв та служб Товариства, пiдвищення
ефективностi роботи iнженерно-технiчного персоналу.
15. Забезпечити газопостачання на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо
схвалити укладання Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення
Загальними зборами акцiонерiв договорiв на:
- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 1 168 130 000,00 грн. (один мiльярд сто
шiстдесят вiсiм мiльйонiв сто тридцять тисяч гривень 00 копiйок);
- надання послуг з транспортування природного газу магiстральними трубопроводами граничною
сукупною вартiстю 65 889 000,00 грн. (шiстдесят п’ять мiльйонiв вiсiмсот вiсiмдесят дев’ять тисяч
гривень 00 копiйок);
- надання послуг з транспортування природного газу розподiльними трубопроводами граничною
сукупною вартiстю 75 780 000,00 грн. (сiмдесят п’ять мiльйонiв сiмсот вiсiмдесят тисяч гривень 00
копiйок);
- реалiзацiю природного газу граничною сукупною вартiстю 339 025 000,00 грн. (триста тридцять
дев’ять мiльйонiв двадцять п’ять тисяч гривень 00 копiйок).
з одинадцятого питання Порядку денного вирiшено:
1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новiй
редакцiї.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати Статут
Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними зборами акцiонерiв.
3. Доручити Головi правлiння Товариства або особi, що виконує його обов’язки (з правом
передоручення iншим особам) здiйснити в установленому порядку державну реєстрацiю Статуту
Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними зборами акцiонерiв.
з дванадцятого питання Порядку денного вирiшено:
1. Внести змiни та доповнення до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та
Ревiзiйну комiсiю Товариства та затвердити Положення про Загальнi збори, Наглядову раду,
Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати Положення
про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердженi цими
Загальними зборами акцiонерiв, в новiй редакцiї.
з тринадцятого питання Порядку денного вирiшено:
Припинити з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства повноваження
членiв Наглядової ради Товариства, в т.ч. Голови, у складi:
- Никоноров Олег Борисович (Голова Наглядової ради);
- Загороднiй Роман Васильович;
- Бунеску Олексiй Вiкторович;
- Петухов Сергiй Iгорович;
- Ковирньов Денис Дмитрович;
- Мiлькевич Вiталiй Павлович;
- Бабенко Михайло Костянтинович.
з чотирнадцятого питання Порядку денного вирiшено:
Обрати з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства Наглядову раду
Товариства у складi:
1. СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927;
2. ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552;
3. ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764.
з п’ятнадцятого питання Порядку денного вирiшено:
Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
Уповноважити Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати вiд iменi Товариства
цивiльно-правовий договiр з членом Наглядової ради Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень
Товариства.
з шiстнадцятого питання Порядку денного вирiшено:
Припинити з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства повноваження
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в т.ч. Голови, у складi:
- Башлаков Андрiй Євгенович (Голова Ревiзiйної комiсiї);
- Дворник Анатолiй Iванович;
- Рубан Сергiй Олексiйович.
з сiмнадцятого питання Порядку денного вирiшено:
Обрати з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства Ревiзiйну комiсiю

Товариства у складi:
1. Полончук Олександр Васильович;
2. Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»,
05395598;
3. Приватне акцiонерне товариство «ГАЗТЕК», 31815603
з вiсiмнадцятого питання Порядку денного вирiшено:
Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Уповноважити Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати вiд iменi Товариства
цивiльно-правовий договiр з членом Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень
Товариства.
з дев’ятнадцятого питання Порядку денного вирiшено:
З метою забезпечення належного виконання зобов’язань покупця пакету акцiй Товариства,
передбачених договором купiвлi-продажу пакета акцiй Публiчного акцiонерного товариства по
газопостачанню та газифiкацiї «Житомиргаз» за конкурсом укладеного мiж Приватним акцiонерним
товариством «Газтек» та Фондом державного майна України (далi - «Договiр»), затверджено перелiк
зобов’язань, якого Товариство має дотримуватись у своїй дiяльностi.
По чотирнадцятому та сiмнадцятому питаннях порядку денного щодо обрання членiв Наглядової ради
та Ревiзiйної комiсiї надiйшли пропозицiя вiд акцiонера ПрАТ "Газтек".
Загальнi збори вiдбулись . До рiчного звiту подаються документи, якi пiдтверджують скликання
загальних зборiв акцiонерiв , а саме: 1.Копiя оприлюднення у Вiдомостях Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку № 41(1545) вiд 28.02.2013 року про проведення загальних зборiв
акцiонерiв 21.04.2012 року. 2. Копiя оприлюднення у Вiдомостях Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку № 54(1558) вiд 20.03.2013 року доповнення до повiдомлення про основнi
показники фiнансово-господарської дiяльностi товариства.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

1518300.00

0

10902000.00

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

9.43

0

67.73

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

2344651.00

0

6279000.00

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

01.04.2013

21.04.2012

Дата виплати
дивідендів

18.06.2013

11.06.2012

Опис

Дивiденди нарахованi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2013 р.
(протокол
№ 18 вiд 01.04.2013 р.).
Дата складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв: 01 квiтня 2013 року.
Сума дивiдендiв на 1 просту акцiю: 9,4320701000000 грн.
Термiн проведення виплат з 18 червня 2013 року по 01 жовтня 2013 року.
Виплата дивiдендiв акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи
Товариства у 2012 роцi, здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi
України.
Виплата дивiдендiв акцiонерам – фiзичним особам здiйснюється одним iз наступних способiв за
вибором акцiонера:
- шляхом безготiвкового перерахування коштiв на банкiвський рахунок;
- шляхом виплати готiвкою через касу Товариства.
Виплата дивiдендiв акцiонерам – юридичним особам здiйснюється шляхом безготiвкового
перерахування коштiв на банкiвський рахунок.
Акцiонери – фiзичнi та юридичнi особи, для отримання дивiдендiв шляхом безготiвкового
перерахування коштiв на банкiвський рахунок, попередньо надають Товариству заяву про
виплату дивiдендiв шляхом безготiвкового перерахування коштiв, з iнформацiєю про реквiзити
банкiвського рахунку акцiонера. Акцiонери – фiзичнi особи iз заявою надають власноруч завiренi
ксерокопiї паспорта i довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера.
Акцiонери – фiзичнi особи для отримання дивiдендiв готiвкою через касу Товариства, попередньо
надають Товариству заяву про виплату дивiдендiв готiвкою через касу Товариства. При
отриманнi дивiдендiв необхiдно мати з собою паспорт i довiдку про присвоєння
iдентифiкацiйного номера, а також власноруч завiренi ксерокопiї паспорта i довiдки про
присвоєння iдентифiкацiйного номера.
Заява про виплату дивiдендiв повинна бути пiдписана акцiонером, якщо акцiонером є юридична
особа керiвником такої юридичної особи iз вiдбитком печатки, або iншою уповноваженою
особою на пiдставi окремої довiреностi, примiрник нотарiально завiреної копiї чи оригiналу якої
має бути переданий Товариству пiд час подання заяви про виплату дивiдендiв.
Дивiденди акцiонерам – нерезидентам виплачуються Товариством в нацiональнiй валютi України
на їх iнвестицiйнi рахунки вiдкритi в українських банках.
Акцiонери - юридичнi особи, якi є нерезидентами i бажають скористатися умовами мiжнародних
угод про запобiгання подвiйного оподаткування, одночасно з заявою також мають подати
виданий уповноваженим органом держави реєстрацiї оригiнал документу, що пiдтверджує
податкове резидентство (сертифiкат податкового резидентства тощо - цей документ має бути
виданий за формою, затвердженою згiдно iз законодавством вiдповiдної країни, належним чином
легалiзований та перекладений українською мовою вiдповiдно до вимог законодавства України.
Витрати, якi з’являються при необхiдностi перерахування дивiдендiв (сплата комiсiйних банку,
тощо) проводяться за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру.

Виплата дивiдендiв шляхом безготiвкового перерахування коштiв здiйснюється у разi, якщо сума
дивiдендiв, яка призначена для виплати вiдповiдному акцiонеру, достатня для покриття витрат
Товариства, пов’язаних iз перерахуванням дивiдендiв шляхом банкiвського переводу.
Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту наданих банкiвських реквiзитiв
покладається на акцiонера.
Товариство не несе вiдповiдальностi за несвоєчасне внесення даних до рахункiв у цiнних паперах
акцiонерiв, що ведуться зберiгачем, зокрема, актуальної iнформацiї про паспортнi данi та
банкiвськi реквiзити акцiонера.
У разi звернення акцiонера про виплату дивiдендiв пiсля закiнчення встановленого термiну для
виплати дивiдендiв, акцiонер подає письмову заяву, пiсля розгляду якої, Товариство приймає
рiшення та встановлює строки сплати належної акцiонеру суми дивiдендiв, виходячи iз
фiнансового стану Товариства на момент звернення акцiонера.
Невиплаченi акцiонерам дивiденди внаслiдок не звернення, вiдсутностi заяви акцiонера про
виплату, чи вiдсутностi коректних даних про вказаний акцiонером рахунок для перерахування
дивiдендiв, депонуються на рахунках Товариства i виплачуються за окремим додатковим запитом
акцiонера. На суму невиплачених та не отриманих акцiонерами дивiдендiв проценти не
нараховуються.
У разi не звернення акцiонера впродовж 3-х рокiв з моменту прийняття рiшення Загальними
зборами акцiонерiв про виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi, сума
дивiдендiв нарахованих до виплати акцiонеру, залишається в розпорядженнi Товариства.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторськi послуги»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33306921

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ вул. Хрещатик, 19-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво № 3516
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Внесено до Реєстру згiдно з рiшенням Аудиторської палати України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2005

Міжміський код та телефон

(0412)223467

Факс

д/н

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм №3516
продовжено рiшенням АПУ №209/4 вiд 24.12.09, чинне до 24.12.2014

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товаритсво "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

03150 Україна Київська д/н м.Київ Червоноармiйська,72, офiс 6,96

Номер ліцензії або іншого документа на цей Серiя АВ № 390872
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.01.2010

Міжміський код та телефон

0412-34-34-25

Факс

0412-34-34-25

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)

Опис

Данi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних
паперiв, а саме дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринкуСерiя АВ № 390872189650 на пiдставi рiшення ДКЦПФР №261 вiд
05.03.2009 року, строк дiї лiцензiї з 05.03.2009-05.03.2019

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозiтарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Київський м.Київ вул.Б.Грiнченка, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей Серiя АВ № 189650
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

На пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку № 823 вiд 19.09.2006 р

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.06.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40, 279-13-25

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю

Опис

Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому
ринку - депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi
депозитарiю цiнних паперiв - Серiя АВ № 189650 на пiдставi рiшення
ДКЦПФР вiд 19.09.2006 р. №823, строк дiї лiцензiї - 19.09.2006 р.19.09.2016 р.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товаритсво "Банк "КЛИРИНГОВИЙ ДIМ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21665382

Місцезнаходження

04070 Україна Київська Київський м.Київ вул.Борисоглiбська,буд 5,
лiтера "А"

Номер ліцензії або іншого документа на цей Серiя АЕ № 185033
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперi та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.10.2012

Міжміський код та телефон

044-593-10-30

Факс

044-593-10-36

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача

Опис

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринкудепозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв. Строк дiйї лiцензiї з 21.10.2012 року необмежений.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Орли"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

22620565

Місцезнаходження

36002 Україна Полтавська Полтавський м. Полтава Матросова, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей 528856
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державної комiсiї з регулювання ринкiв Фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.05.2010

Міжміський код та телефон

(0532)50-30-35

Факс

(0532)50-30-35

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Орли" не має
лiцензiї на право провадження професфйної дiяльностi на фондовому
ринку

Повне найменування юридичної особи або

Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя"Саламандра -

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Україна"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13934129

Місцезнаходження

36000 Україна Полтавська Полтавський м. Полтава Пушкiна, 47

Номер ліцензії або іншого документа на цей 569642
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.03.2011

Міжміський код та телефон

0 800 501 644

Факс

0 800 501 644

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя"Саламандра Україна" лiцензiї на право провадження професiйної дiяльностi на
фондовому ринку не отримувало.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

38/06/1/10

Житомирське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000087670

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

20.08.2010

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

1.5

160972

241458

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: цiннi папери на торги виставлялись.
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: цiннi папери на торги не виставлялись.
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: простi iменнi акцiї ПАТ "Житомиргаз"
бездокументарної форми iснування включенi до Бiржового списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру вiдповiдно до Правил ПФТС та
нормативно-правових актiв Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Мета додаткової емiсiї: не було.
Спосiб розмiщення:заяви для допуску на бiржу подавались.

XI. Опис бізнесу
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «ЖИТОМИРГАЗ» є новим
найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариство по газопостачанню та газифiкацiї
«ЖИТОМИРГАЗ» , яке створене та дiє вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України,
Господарського кодексу України, законiв України «Про акцiонернi товариства», «Про цiннi
папери та фондовий ринок», а також iнших нормативно-правових актiв України. Товариство
створене на пiдставi наказу Державного комiтету по нафтi i газу вiд 11 березня 1994 р. № 104
шляхом перетворення Державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї «Житомиргаз»
у Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Житомиргаз» на пiдставi
Указу Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15 червня 1993 року № 210/93.
У звiтному роцi реорганiзацiї структури товариства, а також лiквiдацiї та реорганiзацiї окремих
управлiнь експлуатацiї газового господарства не вiдбулось.
До органiзацiйної структури емiтента- ПАТ «Житомиргаз» входять наступнi органи управлiння
Товариством: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя,Правлiння Товариства.
Загальнi збори є вищiм органом управлiння Товариства. Наглядова рада є органом, який
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння в межах компетенцiї, визначеної
Статутом.Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). Ревiзiйна комiсiя є контролюючим
органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Суттєвих змiн
в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось,
органiзацiйна структура ПАТ "Житомиргаз" затверджена протоколом Наглядової ради ПАТ
"Житомиргаз" №24/07-2013 вiд 24 липня 2013 року.
В структуру пiдприємства входить 7 районних управлiнь:
1. Бердичiвське УЕГГ, яке розташоване за адресою- вул. Ленiна, 89-А, м. Бердичiв, Житомирська
область 13300;
2. Коростенське УЕГГ , яке розташоване за адресою - пров. 2-й Житомирський, 2-А, м. Коростень,
Житомирська область 11500;
3. Малинське УЕГГ, яке розташоване за адресою - вул. Городищанська, 1-А, м. Малин,
Житомирська область 11600;
4. Новоград-Волинське УЕГГ, яке розташоване за адресою - вул. Зарiчна, 12, м. НовоградВолинський, Житомирська область 11700;
5.Овруцьке УЕГГ, яке розташоване за адресою - с. Дубовий Гай, Овруцький район, Житомирська
область 11100;
6. Попiльнянське УЕГГ, яке розташоване за адресою - вул. Щорса, 102, смт. Попiльня,
Житомирська область, 13200;
7. Чуднiвське УЕГГ, яке розташоване за адресою -вул. Робiтнича, 48-Б, смт. Чуднiв, Житомирська
область, 13200;
До складу ПАТ "Житомиргаз" входить ДП "Пропан", яке знаходиться ст. Станишiвка
Житомирського району, проводить закупiвлю та реалiзацiю скрапленого газу для всiх споживачiв
Житомирської областi , крiм Коростишiвського району.
Змiн у вищенаведенiй органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не
було.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 2716 чол. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 60 чол.
Середня кiлькiсть працiвникiв за 2013 рiк складає (осiб): 2555 чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 7 працiвникiв на умовах
ненормiрованого робочого дня .(5 жiнок) Фонд оплати працi: 83228,8 тис.грн. Факти змiни розмiру
фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: збiльшення

ФОП в 2013р. вiдносно попереднього 2012 р. на 7086,1 тис.грн. у звязку з премiюванням
працiвникiв Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв операцiйним потребам емiтента: працiвники пiдприємства пiдвищують квалiфiкацiю
приймаючи участь у семiнарах та курсах пiдвищення квалiфiкацiї, сдобуваючи освiту вищого
рiвня.
Емiтент не належить до будь-яких об’єднань
Емiтент не здiйснює спiльної дiяльностi з органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Не було
Органiзацiя бухгалтерського облiку та облiкова полiтика Товариства у 2013 роцi проводилась
вiдповiдно до наказу ПАТ "Житомиргаз" № 253 вiд 28.12.2012 року "Про органiзацiю
бухгалтерського облiку та облiкову полiтику Товариства в 2013 р."
Облiк основних засобiв
Основнi засоби – матерiальнi активи, якi Пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi
виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для
здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший
за рiк).
Для визначення предметiв, що вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв
(МНМА) встановлюється вартiсна межа предметiв, якi включаються до їх складу – 2 500 грн. (без
ПДВ). Предмети, вартiсть яких перевищує 2 500 гривень (без ПДВ), включаються до складу
основних засобiв.
Основнi засоби вiдображаються на балансi за умови вiдповiдностi критерiям:
• iснування вiрогiдностi отримання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з використанням
даного активу;
• вартiсть активу може бути достовiрно визначена.
При цьому, окремi об’єкти основних засобiв безпосередньо можуть не збiльшувати економiчнi
вигоди, але є необхiдними для забезпечення їх отримання вiд експлуатацiї iнших активiв.
Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться в розрiзi окремих iнвентарних об’єктiв, що
представляє собою закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям до нього або
окремий конструктивно вiдокремлений предмет, що призначений для виконання певних
самостiйних функцiй, чи вiдокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметiв одного або
рiзного призначення, що мають для їх обслуговування загальнi пристосування, приладдя,
керування та єдиний фундамент, внаслiдок чого кожен предмет може виконувати свої функцiї, а
комплекс – певну роботу тiльки в складi комплексу, а не самостiйно. Якщо один об’єкт основних
засобiв складається з частин, якi мають рiзний строк корисного використання (експлуатацiї), то
кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському облiку як окремий об’єкт основних
засобiв.
За групою машини та обладнання облiк ведеться за iнвентарними об’єктами, якi складаються з
кожного окремого агрегату (машини, апарату, станку, установки) з всiма приналежними
приборами, приладами, iнструментами, огородженням та фундаментом (якщо вiн на ньому
змонтований).
На рахунках основних засобiв (рах.10 та 11) облiковуються як власнi основнi засоби так i отриманi
на умовах фiнансового лiзингу, виробничi та невиробничi основнi засоби, державне майно що
знаходиться у користуваннi.
Кожний iнвентарний об’єкт основних засобiв вводиться в експлуатацiю наказом керiвника i

закрiплюється за окремою службою та матерiально вiдповiдальною особою.
Первiсна вартiсть. Придбанi/виробленi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною
вартiстю, що складається з:
• суми, що сплачують постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельномонтажних робiт (без непрямих податкiв);
• реєстрацiйних зборiв, державного мита та аналогiчних платежiв, якi не вiдшкодовуються;
• суми ввiзного мита;
• суми непрямих податкiв у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобiв;
• витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв;
• витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв;
• iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони
придатнi для використання iз запланованою метою;
• витрат на сплату вiдсоткiв за користування кредитом, який було взято для
придбання/виготовлення основних засобiв, до моменту вводу в експлуатацiю таких основних
засобiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням
об’єкта, що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд
використання об’єкта.
До таких витрат, зокрема, вiдносяться:
Модернiзацiя – комплекс робiт з полiпшення експлуатацiйних характеристик дiючого
устаткування замiною окремих складових частин бiльш досконалими згiдно з сучасними вимогами
i нормами.
Модифiкацiя – будь-яка головна, другорядна, акустична або емiсiйна змiна типової конструкцiї
зразка технiки, що стосується її основних характеристик.
Добудова – завершення будiвництва iндивiдуального об’єкта у вiдповiдностi до будiвельного
паспорта.
Реконструкцiя – перебудова iснуючих об’єктiв виробничого та цивiльного призначення, пов’язана
з удосконаленням виробництва, пiдвищенням його технiко-економiчного рiвня та якостi
вироблюваної продукцiї, полiпшенням умов експлуатацiї та проживання, якостi послуг, змiною
основних технiко-економiчних показникiв (кiлькiсть продукцiї, потужнiсть, функцiональне
призначення, геометричнi розмiри).
Капiтальний ремонт будiвлi – комплекс ремонтно-будiвельних, робiт, який передбачає замiну,
вiдновлювання та модернiзацiю конструкцiй i обладнання будiвель в зв’язку з їх фiзичною
зношенiстю та руйнуванням, полiпшення експлуатацiйних показникiв, а також покращення
планування будiвлi i благоустрою територiї без змiни будiвельних габаритiв об’єкта. Капiтальний
ремонт передбачає призупинення на час виконання робiт експлуатацiї будiвлi в цiлому або її
частин (за умови їх автономностi).
Капiтальний ремонт дорожнього транспортного засобу – ремонт, який виконується для
вiдновлення справностi та повного або близького до повного вiдновлення ресурсу виробу iз
замiною чи вiдновленням будь-яких частин, у тому числi базових.
Переоцiнена вартiсть – вартiсть необоротних активiв пiсля їх переоцiнки.
Залишкова вартiсть – первiсна (переоцiнена) вартiсть об’єкта необоротних активiв за
вирахуванням зносу.
Лiквiдацiйна вартiсть – сума коштiв або вартiсть активiв, яку Пiдприємство очiкує отримати вiд
реалiзацiї (лiквiдацiї) необоротних активiв пiсля закiнчення строку їх корисного використання
(експлуатацiї), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (лiквiдацiєю).
В умовах вiдсутностi достовiрної iнформацiї, необхiдної для прийняття обґрунтованого рiшення i
нестабiльностi економiки України, що iстотно пiдвищує складнiсть прогнозованостi в часi при
придбаннi (виготовленнi) матерiальних необоротних активiв вважати, що їх лiквiдацiйна вартiсть
дорiвнює нулю.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта в робочому станi та одержання первiсно
визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу
поточних витрат.

У разi часткової лiквiдацiї об’єкта основних засобiв його первiсна (переоцiнена) вартiсть та знос
зменшуються вiдповiдно на суму первiсної(переоцiненої) вартостi та зносу лiквiдованої частини
об”єкта.
Первiсна вартiсть безоплатно отриманих основних засобiв дорiвнює їх справедливiй вартостi на
дату отримання.
При визначеннi собiвартостi об’єктiв основних засобiв з цiни їх придбання вираховуються торговi
знижки.
Джерела надходження основних засобiв
• Капiтальнi iнвестицiї;
• Внесення засновникiв (акцiонерiв);
• Безкоштовне отримання;
• Отримання в обмiн на iншi ТМЦ;
• Оприбуткування неврахованих основних засобiв, виявлених при проведеннi iнвентаризацiй.
Будь-яке надходження основних засобiв (нематерiальних активiв), крiм внутрiшнього
перемiщення, та передачi внутрiшнiм пiдроздiлам (фiлiям, УЕГГ), має вiдображатися через
рахунки капiтальних iнвестицiй (рах.15).
Вiдображення витрат вiд зменшення корисностi
Втрати вiд зменшення корисностi об’єктiв основних засобiв включаються до складу витрат
звiтного перiоду:
• витрати вiд зменшення корисностi об’єктiв основних засобiв, що використовуються для
виготовлення продукцiї, надання послуг, вiдносяться на собiвартiсть реалiзацiї;
• витрати вiд зменшення корисностi об’єктiв основних засобiв загальновиробничого використання
вiдносяться на вiдповiдний рахунок витрат (91 Загальновиробничi витрати);
• витрати вiд зменшення корисностi об’єктiв основних засобiв, в частинi адмiнiстративного
використання вiдносяться на вiдповiдний рахунок витрат (92 Адмiнiстративнi витрати);
Класифiкацiя витрат за способом перенесення (прямi/непрямi), по вiдношенню до собiвартостi
(витрати на товар/роботи/послуги) залежить вiд їх використання i здiйснюється при введеннi в
експлуатацiю об’єкту основного засобу (вiдповiдно до Акту введення в експлуатацiю).
Знос основних засобiв, вiдображених в облiку за переоцiненою вартiстю, вiдображається у
порядку, передбаченому абзацом другим пункту 20 Положення (стандарту) 7.
Сума вигод вiд вiдновлення корисностi об’єкта основних засобiв вiдображається визнанням
доходу з одночасним зменшенням суми зносу об’єкта основних засобiв. Вигоди вiд вiдновлення
корисностi об’єктiв основних засобiв, вiдображених в облiку за переоцiненою вартiстю.
Облiк нематерiальних активiв
Класифiкацiя нематерiальних активiв:
• Права користування природними ресурсами;
• Права користування майном;
• Права на комерцiйнiй позначення, крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi;
• Права на об’єкти промислової власностi, крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi;
• Авторське право та сумiжнi з ним права, крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi;
• Iншi нематерiальнi активи.
Оформлення надходження нематерiального активу здiйснюється шляхом складання Акту
приймання iз зазначенням назви, основних характеристик, порядку використання, пiдписiв
посадових осiб, що прийняли об’єкт, iнвентарного номера.
Амортизацiя необоротних активiв
Об’єктом амортизацiї є вартiсть основних засобiв (окрiм вартостi землi, прав постiйного
користування земельними дiлянками, природних ресурсiв i незавершених капiтальних iнвестицiй).
Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується iз
застосуванням прямолiнiйного методу.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в
першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Строк корисного використання (експлуатацiї) об’єкта основних засобiв та нематерiальних активiв
встановлюється наказом по Пiдприємству при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi на

баланс/введеннi в експлуатацiю) з врахуванням:
• очiкувань по використанню об’єкта Пiдприємством з урахуванням його потужностi або
продуктивностi;
• фiзичного та морального зносу, що передбачається;
• правових або iнших обмеженнб щодо строкiв використання об’єкта;
• iнших факторiв.
але не менше мiнiмально допустимих строкiв корисного використання, встановлених податковим
законодавством i призупиняється на перiод його виводу з експлуатацiї (для реконструкцiї,
модернiзацiї, добудови, дообладнання, консервацiї та iнших причин) на пiдставi документiв, якi
свiдчать про виведення таких об’єктiв з експлуатацiї.
Нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв проводится iз застосуванням
прямолiнiйного методу здiйснюється згiдно рекомендованих строкiв корисного використання,
наведених у таблицi 1, класифiкатор розподiлу основних фондiв за групами з нормами
амортизацiї.
Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об’єкт основних
засобiв став придатним для корисного використання.
Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття
об’єкта основних засобiв, переведення його на реконструкцiю, модернiзацiю, добудову,
дообладнання, консервацiю.
Органiзацiя аналiтичного облiку
Для органiзацiї облiку та контролю за збереженням основних засобiв кожному об’єкту надається
iнвентарний номер. Кожнiй групi основних засобiв надається серiя номерiв виходячи з кiлькостi
об’єктiв облiку та можливих надходжень в майбутньому. Аналiтичний пооб’єктний облiк
основних засобiв в бухгалтерському облiку ведеться в Iнвентарних картках (типова форма ОЗ-6) iз
зазначенням назви об’єкту, призначення, паспорт, заводський номер, модель, тип, марка, дата
виготовлення, дата введення в експлуатацiю, iнвентарний номер, первинна вартiсть, рiчна норма
амортизацiйних вiдрахувань, рахунок витрат вiднесення амортизацiйних вiдрахувань, сума
нарахованого зносу.
Внутрiшнє перемiщення основних засобiв оформляється за типовою формою ОЗ-1.
Вибуття основних засобiв можливо шляхом:
• продажу;
• безкоштовної передачi;
• часткової або повної лiквiдацiї;
• виявлення нестачi в результатi iнвентаризацiї;
• втрати в результатi стихiйного лиха;
• морального старiння тощо.
При неможливостi реалiзацiї основного засобу, який є непридатним для подальшої експлуатацiї,
вiн пiдлягає списанню, для чого головою правлiння Пiдприємства назначається комiсiя, до складу
якої можуть входити головний iнженер, головний механiк, головний енергетик, технолог,
головний бухгалтер та iншi спецiалiсти. По результатам висновкiв комiсiї встановлюється
придатнiсть до вiдновлення та подальшого використання, причини списання, винуватцiв у
передчасному списаннi, визначається можливiсть подальшого використання вузлiв, деталей,
конструкцiй, матерiалiв. Вiдомостi вiдображаються в Актi на списання основних засобiв (типовi
форми ОЗ-3, ОЗ-4).
Облiк запасiв та товарiв
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визначити кожне їх найменування.
Задачi облiку запасiв та товарiв (товарно-матерiальних цiнностей – ТМЦ):
• документування надходжень ТМЦ на склад;
• визначення фактичної собiвартостi використаних ТМЦ;
• виявлення та реалiзацiя нелiквiдних запасiв;
• контроль норм використання/списання виробничих запасiв.
Аналiтичний облiк руху ТМЦ по внутрiшнiх пiдроздiлах органiзувати слiдуючим чином:
- в бухгалтерiї – в кiлькiсно-сумовому виразi;

- на складах – в кiлькiсному виразi;
- в магазинах – в кiлькiсно-сумовому виразi;
- в цехах та на дiльницях – в кiлькiсному виразi.
Синтетичний облiк ТМЦ проводиться на субрахунках за групами, у вiдповiдностi до довiдникiв.
Транспортно-заготiвельнi витрати, пов’язанi з придбанням запасiв включаються до вартостi таких
запасiв.
Для органiзацiї облiку всi ТМЦ подiляються на роздiли за рахунками. В межах роздiлiв
подiляються на групи (за субрахунками). Окремi назви в межах групи подiляються на сорт, марку,
розмiр. Кожному сорту, марцi та розмiру матерiалу привласнюється постiйний умовний код
(номенклатурний номер). Даний номер в обов’язковому порядку зазначається на всiх документах,
що супроводжують процес зберiгання та руху цiнностей.
Для органiзацiї аналiтичного облiку по бухгалтерських рахунках використовуються мiсця
зберiгання, матерiально вiдповiдальнi особи, номенклатура тощо.
Первинне визнання
Первинна вартiсть цiнностей власного виробництва визначається як собiвартiсть виробництва.
Придбанi або виробленi ТМЦ зараховуються на баланс за первинною вартiстю - собiвартiстю
запасiв, що включає фактичнi витрати:
• суми, що сплачуються згiдно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих
податкiв;
• сума ввiзного мита;
• суми непрямих податкiв у зв’язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються Пiдприємству;
• транспортно-заготiвельнi витрати (затрати на заготiвлю запасiв, оплата тарифiв (фрахту) за
вантажно-розвантажувальнi роботи i транспортування запасiв усiма видами транспорту до мiсця їх
використання, включаючи витрати зi страхування ризикiв транспортування запасiв). Сума
транспортно-заготiвельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахункiв облiку
запасiв, щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою
запасiв, що вибули (використанi, реалiзованi, безоплатно переданi тощо) за звiтний мiсяць. Сума
транспортно-заготiвельних витрат, яка вiдноситься до запасiв, що вибули, визначається як добуток
середнього вiдсотка транспортно-заготiвельних витрат i вартостi запасiв, що вибули, з
вiдображенням її на тих самих рахунках облiку, у кореспонденцiї з якими вiдображено вибуття
цих запасiв. Середнiй вiдсоток транспортно-заготiвельних витрат визначається дiленням суми
залишкiв транспортно-заготiвельних витрат на початок звiтного мiсяця i транспортнозаготiвельних витрат за звiтний мiсяць на суму залишку запасiв на початок мiсяця i запасiв, що
надiйшли за звiтний мiсяць;
• iншi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому
вони придатнi для використання у запланованих цiлях.
Не включаються до первинної вартостi, а вiдносяться до витрат поточного перiоду:
• понад нормованi втрати та нестачi запасiв;
• проценти за користування кредитом, за винятком фiнансових витрат, якi включаються до
собiвартостi (капiталiзуються) квалiфiкацiйних активiв;
• витрати на збут;
• загальногосподарськi та iншi подiбнi витрати, якi безпосередньо не пов’язанi з придбанням та
доставкою запасiв та доведенням їх до належного для їх використання стану.
Оцiнка на дату балансу
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок:
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, що визначається по кожнiй одиницi запасiв
вирахуванням з очiкуваної цiни продажу очiкуваних витрат на завершення виробництва i збут.
Сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї, та вартiсть повнiстю
втрачених (зiпсованих або тих, що не вистачає) запасiв списуються на витрати звiтного перiоду.
Суми нестач i втрат вiд псування цiнностей до прийняття рiшення про конкретних винуватцiв
вiдображаються на позабалансових рахунках. Пiсля встановлення осiб, якi мають вiдшкодувати
втрати, належна до вiдшкодування сума зараховується до складу дебiторської заборгованостi (або
iнших активiв) i доходу звiтного перiоду.

Якщо чиста вартiсть реалiзацiї тих запасiв, що ранiше були уцiненi та є активами на дату балансу,
надалi збiльшується, то на суму збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, але не бiльше суми
попереднього зменшення, визнається iнший операцiйний дохiд iз збiльшенням вартостi цих
запасiв.
Документальне оформлення
Матерiали оприбутковуються на пiдставi накладної або акту приймання/передачi.
Запаси, якi надiйшли без товаросупровiдних документiв постачальника (невiдфактурованi
поставки), приймаються на облiк за позабалансовим рахунком. Пiсля одержання вiд
постачальника рахункiв-фактур та iнших товаросупровiдних документiв робиться запис на суму,
яка значиться в одержаних документах.
Якщо при прийманнi вантажу виявлена недостача матерiальних цiнностей, то на дебет рахунка 20
“Виробничi запаси” оприбутковують тiльки фактично одержанi цiнностi; на вартiсть недостачi
матерiалiв, що виникла при перевезеннi, на пiдставi належно оформлених актiв пред’являють
претензiю винуватцю i в бухгалтерському облiку вiдображають по дебету рахунка 374
“Розрахунки за претензiями” в кореспонденцiї з кредитом рахунка 63 “Розрахунки з
постачальниками i пiдрядчиками”.
У разi обґрунтованої вiдмови вiд оплати розрахунково платiжних документiв за матерiали, що
надiйшли на адресу Пiдприємства (невiдповiднiсть якостi, номенклатури, цiни умовам договору
тощо), такi цiнностi приймаються за актами на вiдповiдальне зберiгання i облiковуються на
позабалансовому рахунку 02 “Активи на вiдповiдальному зберiганнi” (субрахунок 023
“Матерiальнi цiнностi на вiдповiдальному зберiганнi”) до вказiвок постачальника про повернення,
переадресування або реалiзацiї на мiсцi.
На позабалансовому субрахунку 021 „Устаткування, прийняте для монтажу” облiковуються
товарно-матерiальнi цiнностi, якi прийнятi для монтажу при виконаннi будiвельно-монтажних
робiт вiд замовника. Облiк витрат на їх монтаж ведеться на вiдповiдних балансових рахунках.
Облiк товарiв, якi не є власнiстю пiдприємства i прийнятi з метою продажу вiд iменi та за
дорученням iнших сторiн згiдно договорiв комiсiї, доручення та iнших договорiв ведеться на
позабалансовому рахунку 024 „Товари, прийнятi на комiсiю”.
Облiк ТМЦ на субрахунках рахунку 02 „Активи на вiдповiдальному зберiганнi” ведеться за
цiнами, якi передбаченi в договорах та приймально-передавальних документах.
Синтетичний облiк ТМЦ
Синтетичний облiк наявностi i руху виробничих запасiв ведеться на рахунку 20 “Виробничi
запаси” за субрахунками вiдповiдно до Плану рахункiв, що є додатком до Облiкової полiтики.
Облiк МШП
Критерiй вiднесення матерiальних активiв до складу малоцiнних та швидкозношуваних предметiв
(далi - МШП) установлює Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 9 “Запаси”, затверджене
наказом МФ України вiд 20.10.99 р. №246, зареєстроване у Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99
р. за №751/4044 iз змiнами й доповненнями, внесеними наказами МФ України вiд 28.01.2000 р.
№15, вiд 14.06.2000 р. №131 (далi - П(С)БО 9).
До складу МШП вiдносяться iнвентар, спецодяг, iнструменти загального та спецiального
призначення, що використовують протягом перiоду не бiльше 1 року.
Балансову вартiсть МШП при передачi їх в експлуатацiю вiдносити на витрати звiтного перiоду.
Здiйснювати обов’язкове ведення на позабалансовому рахунку 02 “МШП в експлуатацiї”
кiлькiсного облiку МШП в розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб до прийняття рiшення про їх
повну лiквiдацiю.
При поверненнi предметiв МШП з експлуатацiї на склад вони оприбутковуються по цiнам
можливого використання або реалiзацiї.
Спецодяг, спецхарчування та засоби iндивiдуального захисту видаються працiвникам товариства
вiдповiдно до умов Колективного договору. При цьому, спецодяг видається у тимчасове
користування на основi Особової картки облiку спецодягу, спецвзуття та запобiжних пристроїв та
має бути повернений на склад при отриманнi нового або при звiльненнi з роботи чи переведеннi на
iншу посаду, де видача такого спецодягу не передбачена Колективним договором.
Облiк готової продукцiї

Узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух готової продукцiї Пiдприємства здiйснюється на
рахунку 26 “Готова продукцiя”. До готової продукцiї належать вироби, якi є придатними для
реалiзацiї або використання та вiдповiдають всiм технiчним умовам i стандартам. По рахунку
вiдображається надходження за фактичною виробничою собiвартiстю, визначеною у вiдповiдностi
до облiку витрат на виробництво.
Облiк товарiв
Узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух товарiв Пiдприємства здiйснюється на рахунку 28
“Товари”. До товарiв належать матерiальнi цiнностi, що придбанi (отриманi) та утримуються
Пiдприємством з метою подальшого продажу. Облiк товарiв здiйснюється у кiлькiсно-вартiсному
вимiрi.
На цьому рахунку облiковується, зокрема, отриманий природний та скраплений газ.
Обсяг природного газу, придбаний за однiєю цiною облiковується окремою партiєю.
Використання природного газу оцiнюється за методом iдентифiкованої собiвартостi.
Для формування первинної вартостi запасiв на цьому ж рахунку облiковуються витрати на
транспортування природного газу магiстральними трубопроводами.
Обсяг скрапленого газу, придбаний за однiєю цiною облiковується окремою партiєю.
Використання скрапленого газу оцiнюється за методом iдентифiкованої собiвартостi.
Транспортно-заготiвельнi витрати по доставцi скрапленого газу включаються безпосередньо до
собiвартостi газу.
Синтетичний облiк скрапленого газу розрiзняє спосiб реалiзацiї - самостiйно, або через
комiсiонера. Аналiтичний облiк товарiв (крiм природного газу) ведеться за мiсцями зберiгання
(матерiально вiдповiдальними особами).
Метод списання
Д1ля всiх одиниць запасiв, якi мають однаковi призначення й умови використання, застосовується
тiльки один з передбачених методiв. В залежностi вiд виду матерiальних цiнностей передбачається
використання методiв iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв та собiвартостi
перших за часом надходження запасiв (ФIФО). Загальним методом оцiнки вибуття запасiв
приймається метод iдентифiкованої собiвартостi, за неможливостi його використання
допускається метод ФIФО.
В пiдроздiлах роздрiбної торгiвлi (магазин, кафе) оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за цiнами
продажу iз застосуванням середнього проценту торговельної нацiнки товарiв в зв’язку iз значною i
змiнною номенклатурою товарiв. Собiвартiсть реалiзованих товарiв в роздрiбнiй торгiвлi
визначається як рiзниця мiж продажною (роздрiбною) вартiстю реалiзованих товарiв i сумою
торговельної нацiнки на цi товари. Сума торговельної нацiнки на реалiзованi товари визначається
як добуток продажної (роздрiбної) вартостi реалiзованих товарiв i середнього вiдсотку
торговельної нацiнки. Середнiй вiдсоток торговельної нацiнки визначається дiленням суми
залишку торговельних нацiнок на початок звiтного мiсяця i торговельних нацiнок у продажнiй
вартостi одержаних у звiтному мiсяцi товарiв на суму продажної (роздрiбної) вартостi залишку
товарiв на початок звiтного мiсяця та продажної (роздрiбної) вартостi одержаних у звiтному мiсяцi
товарiв.
Фiнансовi iнвестицiї
Пiд фiнансовою iнвестицiєю слiд розумiти господарську операцiю, яка передбачає придбання
корпоративних прав, цiнних паперiв, деривативiв та iнших фiнансових iнструментiв. Фiнансовi
iнвестицiї утримуються пiдприємством з метою збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв i т.п.),
зростання вартостi капiталу або iнших вигод для iнвестора.
Предметом дiяльностi Товариства є забезпечення безаварiйної експлуатацiї систем газопостачання
природним, зрiдженим газом мiст i iнших населених пунктiв Житомирської областi за винятком
м.Коростишева та Коростишiвського району, iншi види дiяльностi. Дiяльнiсть Товариства
реалiзується в таких сферах: розподiлу; постачання природного газу, забезпечення споживачiв
зрiдженим газом; iнша дiяльнiсть (газифiкацiя житлових будинкiв, пiдприємств, органiзацiй,
виконанням пусконалагоджувальних робiт, будiвельно-монтажних робiт: прокладка сталевих та

полiетиленових газопроводiв високого, середнього та низького тиску, тобто мiжселищних,
вуличних та дворових вводiв); видача технiчних умов, виготовлення проектної документацiї,
технiчне обслуговування та ремонт газового обладнання за договорами, ремонт побутових та
промислових лiчильникiв, iнших робiт по ремонту, обслуговуванню газового обладнання тощо.
Постiйно проводиться робота iз застосуванням найбiльш економiчних, ефективних схем
газопостачання та технологiчних процесiв, зокрема: одноступеневi системи газопостачання з
використанням комбiнованих будинкових регуляторiв тиску; впровадження в експлуатацiю
полiетиленових газопроводiв; впровадження нової технiки та подальша механiзацiя виробництва.
Iншим важливим напрямком в дiяльностi Товариства є впровадження економного та
рацiонального споживання природного газу. Основним засобом досягнення цього є обладнання
споживачiв приладами облiку газу.
Основнi ризики пiдприємства пов'язанi iз можливостями значного скорочення споживанням
природного газу споживачами та змiни тарифної полiтики НКРЕ та вратами при транспортуваннi i
постачаннi природного газу.
Для зменшення втрат Товариством вживаютьсяi такi заходи:
-безкоштовне встановлення лiчильникiв газу абонентам, якi використовують природний газ
комплексно згiдно з Програмою оснащення фонду Житомирської областi лiчильниками газу;
-проводився контроль стану газопроводiв приладовим методом контролю; щомiсяця проводилась
перевiрка житлового фонду з метою виявлення незареєстрованого газового обладнання та не
облiкованих опалювальних площ при вiдсутностi приладiв облiку газу;
-проводилось щомiсячне зняття показникiв лiчильникiв; пiдвищена вiдповiдальнiсть працiвникiв
Товариства за правильнiсть облiку природного газу та зменшення комерцiйних втрат, як при
виконаннi ними своїх виробничих завдань, так i при споживаннi природного газу на власнi
потреби;
-проводились донарахування абонентам при виявленнi без облiкового використання газу, а в разi
необхiдностi справи передавались до суду.
Питому вагу у доходах пiдприємства отримується за рахунок транспортування природного газу
споживачам. Обсяг доходiв в опалювальний перiод вiд транспортування газу вищий, нiж у лiтнi
мiсяцi. Це пов'язано з тим, що у зимовий перiод природний газ використовується крiм побутових
потреб, також i на опалення. Розподiл та постачання природного газу є лiцензованими видами
дiяльностi, тарифи на данi послуги встановлюються НКРЕ, з врахуванням рiвня прибутку, який
забезпечує можливостi пiдприємства самостiйно здiйснювати iнвестицiї у розвиток системи
газопостачання регiону. Характеристика конкурентного середовища на територiї дiяльностi
товариства (Житомирська область за винятком м.Коростишева та Коростишiвського району): ПАТ
"Житомиргаз" є єдиними пiдприємством, яке надає послуги з розподiлу природного, (природна
монополiя); щодо постачання природного газу за регульованим тарифом, то Товариство є єдиними
постачальником природного газу для потреб населення i бюджетних органiзацiй, релiгiйних
органiзацiй, як пального для забезпечення горiння Вiчного вогню; щодо постачання природного
газу для промислових споживачiв та iнших суб'єктiв господарювання, то, даний сегмент ринку є
конкурентним, тобто пiдприємства з газопостачання i газифiкацiї конкурують з трейдерами на
ринку постачання природного газу; ринок зрiдженого газу є конкурентним; ринок надання послуг
з газифiкацiї i газопостачання є конкурентним, крiм послуг з виготовлення технiчних умов,
пусконалгоджувальних робiт, врiзанню в дiючi газопроводи виконання яких здiйснюється
виключно Товариством. Постачання та транспортування природного газу здiйснюється на пiдставi
укладених з контрагентами договорiв.
Перспективними планами розвитку Товариства є:
- зменшення втрат природного газу
- забезпечення 100 вiдсоткових розрахункiв споживачiв за природний газ
- збiльшення середньої заробiтної плати
- збiльшення доходiв вiд iншої дiяльностi
- прибутковiсть Товариства
Найбiльшимим постачальником природного газу, який постачає бiльше 10 вiдсоткiв в загальному
об’ємi постачання ПАТ "Житомиргаз" для своїх споживачiв, є ПАТ "Нацiональна Акцiонерна

Компанiя "Нафтогаз України".
Емiтент не здiйснює свою дiяльнiсть в iнших країнах.
До 2015 року Товариство планує отримати iнвестицiї:
а) на оснащення системи контролю за станом газорегулюючого обладнання газорегуляторних
пунктiв, шафових регуляторних пунктiв, вузлiв облiку природного газу на газових мережах
Товариства – 2 280 тис. грн.;
б) на оснащення системами дистанцiйного отримання показникiв з вузлiв облiку споживачiв з
елементами автоматичного аналiзу та контролю споживання природного газу споживачами – 1 120
тис. грн.
Станом на 31 грудня 2013 року iнвестицiї, якi утримуються до погашення являють собою облiгацiї
ПрАТ «Газтек» на суму 20 000 тис. грн., якi Група придбала в груднi 2013 року. Вiдсоткова ставка
за цими облiгацiями складає 6,5% рiчних, термiн погашення – 7 листопада 2028 року.
Товариство придбало в груднi 2013 року облiгацiї ПрАТ «Газтек» на суму 20 000 тис. грн. з
вiдсотковою ставкою 6,5% рiчних. Облiгацiї були придбанi ПАТ "Житомиргаз" через Торговця
цiнними паперами- ТОВ "Будброк" вiдповiдно до договору на брокерське обслуговування
(послуги повiреного) вiд 26.12.2013 року. Купiвля облiгацiй здiйснювалась на первинному ринку
електроннiй торгiвельний системи АТ "СЄФБ". Сторонами договору є ПАТ "Житомиргаз" (далiклiєнт) та ТОВ "Будброк" (далi- Торговець). Змiст: укладання вiд iменi та за рахунок Клiєнта на
пiдставi його разових замовлень правочинiв з цiнними паперами й здiйснення вiсiх
представницьких функцiй по всiх питаннях, що стосується переєстрацiї цiнних паперiв в системi
реєстру. Пiдставою придбання пiдприємством облiгацiй є фiнансова iнвестицiя. Методика
визначення суми правочину залежить вiд кiлькiсть цiнних паперiв та номiнальної вартостi цiнних
паперiв. Номiнальна вартiсть встановлена у проспектi емiсiї iменних вiдсоткових забезпечених
облiгацiй ПрАТ "Газтек".
Основнi засоби Товариства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби Товариства включають: землю, будiвлi та споруди,
газотранспортне обладнання, транспорт i iншi основнi засоби, якi знаходяться у межах м.
Житомира та Житомирської областi, крiм м.Коростишева та Коростишiвського району, буь-яких
значних правочинiв щодо основних засобiв не вчинялись.
Станом на 1 сiчня 2011 року Товариство мало договiр з НАК «Нафтогаз України» на оперативне
управлiння державним майном. В кiнцi 2012 року цей договiр припинив свою дiю i стосовно цього
майна Група пiдписала договiр щодо надання на правi господарського вiдання державного майна,
яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї,
облiковується на балансi господарського товариства iз газопостачання та газифiкацiї i не може
бути вiдокремлене вiд його основного виробництва з Мiнiстерством енергетики та вугiльної
промисловостi України.
Договiр дiє до моменту вiдчуження майна з державної власностi. Договiр може бути розiрваний за
взаємною згодою сторiн, у випадку лiквiдацiї Групи та у випадку невиконання Групою певних
положень Договору, таких як забезпечення умов безпечної та безаварiйної експлуатацiї
державного майна, виконання робiт, пов’язаних з полiпшенням, вiдновленням, ремонтом,
реконструкцiєю та технiчним обслуговуванням державного майна, вiдповiдно до умов чинного
законодавства України.
З огляду на те, що державна власнiсть не пiдлягає приватизацiї i складає суттєву частину бiзнесу
Групи, майбутня дiяльнiсть i фiнансовi показники Групи залежать вiд подовження дiї Договору.
Керiвництво вважає, що навiть у разi припинення дiї Договору, Група продовжить
використовувати цi активи у газорозподiльному секторi в осяжному майбутньому.
Газотранспортне обладнання, в основному, являє собою державне (комунальне) майно, отримане у

господарське вiдання.
Керiвництво Групи виявило певнi ознаки зменшення корисностi основних засобiв. Внаслiдок
цього була проведена перевiрка на предмет зменшення корисностi станом на 31 грудня 2013 року.
Станом на 31 грудня 2013 року вартiсть вiдшкодування основних засобiв складала 261 858 тис.
грн. Вона була визначена шляхом розрахунку цiнностi вiд використання активiв на рiвнi Групи на
основi прогнозованих грошових потокiв, що базуються на фiнансових планах на десятирiчний
термiн. Ставка дисконтування до оподаткування, що застосовується до прогнозованих грошових
потокiв, склала 14.88-15%. Вартiсть корисностi основних засобiв пiсля десятирiчного перiоду була
визначена, як сума грошових потокiв нарахованих на базу основних засобiв в останньому
прогнозному перiодi застосовуючи ставку дохiдностi 15%.
У результатi даного аналiзу станом на 31 грудня 2013 Група визнала збиток вiд знецiнення у
розмiрi 79 999 тис. грн. Нараховане знецiнення було вiдображено у складi iнших операцiйних
витрат у звiтi про фiнансовi результати.
Товариство використовує iнвестицiї на виконання iнвестицiйних програм, схвалених НКРЕ
протягом 2013 року та до 2017 року з метою безперебiйного та безаварiйного газопостачання у
Житомирськiй областi. Товариство здiйснює ї планує здiйснювати:
- технiчний розвиток, реконструкцiю та модернiзацiю трубопроводiв, мiсцевих (локальних) мереж
газопостачання, якi використовуються товариством в його господарськiй дiяльностi;
- проведення модернiзацiї та технiчного переоснащення iнших основних засобiв товариства для
пiдтримання працездатностi технiчного стану газових мереж, зниження технологiчних втрат та
витрат газу на власнi потреби, забезпечення надiйного постачання газу споживачам;
- виконання комплексу робiт з технiчного обслуговування та ремонту газових мереж згiдно з
вимогами нормативних документiв та в межах витрат на ремонт, передбачених в структурi
тарифiв;
- впровадження товариством заходiв з вiдновлення та розвитку внутрiшньооб’єктних
комунiкацiйних та газових мереж, виробничих баз товариства з використання енергозберiгаючих
технологiй з метою економiї витрат на енергоносiї, пiдвищення надiйностi роботи та незалежностi
виробничих процесiв вiд впливу зовнiшнiх факторiв;
- оснащення надiйними телекомунiкацiйними системами структурних пiдроздiлiв товариства;
- впровадження супутникової системи GPS-монiторингу автотранспорту.
Крiм того, до 2015 року Товариство планує отримати iнвестицiї:
а) на оснащення системи контролю за станом газорегулюючого обладнання газорегуляторних
пунктiв, шафових регуляторних пунктiв, вузлiв облiку природного газу на газових мережах
Товариства – 2 280 тис. грн.;
б) на оснащення системами дистанцiйного отримання показникiв з вузлiв облiку споживачiв з
елементами автоматичного аналiзу та контролю споживання природного газу споживачами – 1 120
тис. грн.
У 2013 роцi освоєно капiтальних вкладень на загальну суму бiля 49,3 млн.грн., у т.ч.
-реконструкцiя газових мереж 0,46 млн.грн;
-замiна газових мереж 0,59 млн.грн;
-будiвництво, кiльцювання газових мереж 2,6 млн.грн;
-капiтальний ремонт газових мереж (фарбування, вiдновлення iзоляцiї) 0,3 млн.грн;
-реконструкцiя споруд на газових мережах (ГРП, ШРП, ЕХЗ) 0,3 млн.грн;
-капiтальний ремонт споруд (ГРП, ШРП, ЕХЗ газовi колодязi, засувки) 4 млн.грн;
-замiна обладнання на ШРП, ГРП, ЕХЗ - 3,4 млн.грн;
-будiвництво ШРП, ЕХЗ 0,55 млн.грн;
-придбання 43од. транспорту - 10,6 млн.грн;
-придбання приладiв дiагностики газових мереж на суму 2,4 млн.грн;
-iншi капiтальнi вкладення (комп»стерна технiка, ремонт адмiнпримiщень, набори iнструментiв,
зварювальнi апарати, впровадження системи GPS конролю автотранспорту, впровадження систем
дистанцiйного зняття показникiв лiчильникiв, тощо) 7,2 млн.грн.
Крiм того, за рахунок рiзних джерел фiнансування силами Товариства побудовано i введено в
експлуатацiю 78,4 км газових мереж та газифiковано близько 3,5 тисяч квартир.

Товариство й надалi планує виконувати свою основну функцiю - безперебiйне та безаварiйне
газопостачання Житомирської областi, а дiяльнiсть Правлiння, буде спрямовуватись на досягнення
мети i завдань, передбачених Статутом Товариства та задачами акцiонерiв.
Значний вплив на дiяльнiсть Товариства мають наступнi фактори : 1. Полiтичнi, а саме :
нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї, постiйнi змiни в законодавствi, вiдсутнiсть законодавчих актiв
за багатьма проблемами галузi, несвоєчасний перегляд тарифiв та популiстичнi дiї полiтикiв. 2.
Фiнансово-економiчнi, а саме : низька платiжеспроможнiсть споживачiв, збiльшення вартостi газу,
зупинення виробництва споживачами. 3. Соцiальнi, а саме : велика кiлькiсть пiльгових категорiй
споживачiв (пiльги, субсидiї), можливе збiльшення питомої ваги субсидiй за рахунок збiльшення
вартостi газу, неплатiжеспроможнiсть споживачiв, крадiжки природного газу. Середнiй вплив на
дiяльнiсть Товариства мають виробничо-технологiчнi фактори, а саме : старiння мереж та
обладнання з причин великого строку експлуатацiї та недостатностi коштiв для ремонту. Втрати
газу за рахунок погiршення стану газопроводiв.
Український газовий сектор знаходиться на етапi реструктуризацiї та реформування. Майбутнi
напрямки та результати реформ наразi важко передбачити.
Потенцiйнi реформи в iснуючiй системi встановлення тарифiв, бюджетний дефiцит та нестача
бюджетних коштiв для багатьох державних та нещодавно приватизованих пiдприємств для
поточного погашення зобов’язань можуть мати значний вплив на пiдприємства газового сектору.
Крiм цього, Група не може припинити надання послуг деяким своїм клiєнтам (державнi та
комунальнi органiзацiї), незалежно вiд того, оплачують цi клiєнти наданi послуги, чи нi.
З огляду на невизначенiсть щодо майбутнiх змiн у регулюваннi газового сектору, наразi
неможливо визначити потенцiйний вплив цих реформ на фiнансовий стан Групи та її дiяльнiсть.
За звiтний перiод Товариство сплатила штрафи, пенi та економiчнi санкцiї за порушення
договiрних зобов’язань, а також вiд Державної податкової iнспекцiї та Фонду соцiального
страхування на загальну суму 3040 тис. гривень.
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi емiтента , шляхи щодо покращення лiквiдностi за
оцiнками фахiвцiв емiтента ще не обранi.
Пiдприємство не має невиконаних договорiв.
Планується полiпшити дiяльнiсть Товариства по наступним напрямкам:
-вживати заходiв до зменшення втрат природного газу;
-забезпечити 100 вiдсотковi розрахунки споживачiв за природний газ;
-збiльшити середню заробiтну плату працiвникiв та привести її до закладеної в тарифи на
постачання та розподiл природного газу;
-проводити роботу по збiльшенню доходiв вiд iншої дiяльностi;
-впроваджувати сучаснi системи облiку природного газу;
-забезпечувати повне виконання Iнвестицiйних програм Товариства;
-пiдвищувати прибутковiсть ПАТ «Житомиргаз».
Полiтика щодо дослiджень i розробок ще не визначена
Протягом 2013 року юридичним управлiнням та юристами районних управлiнь Товариства
проведено претензiйно-позовну роботу в наступних обсягах:

1. По юридичних особах - боржниках:
- до господарського суду Житомирської областi подано 19 позовiв на загальну суму майже 3,9
млн.грн. про стягнення на користь Товариства та постановлено рiшення про задоволення позовних
вимог бiльш як на 502 тис.грн., майже на 600 тис.грн. направлено судових наказiв на примусове
виконання.
2. По фiзичних особах - боржниках:
- подано до судiв загальної юрисдикцiї бiльше 478 позовiв та заяв про видачу судових наказiв на
суму 101 тис.грн. Повнiстю сплатили заборгованiсть в розмiрi 130 тис.грн., 171 виконавчих листiв
пред’явлено до примусового виконання;
- направлено 3805 листiв-вимог та претензiй з метою досудового врегулювання сплати
заборгованостi юридичними та фiзичними особами - боржниками по постачанню та
транспортуванню природного газу на суму бiля 21,9 млн.грн.
Розмiр Статутного капiталу ПАТ "Житомиргаз" протягом 2013 року не змiнювався.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

315802

260422

0

0

315802

315802

будівлі та споруди

16970

18989

0

0

16970

18989

машини та
обладнання

281480

221059

0

0

281480

221059

транспортні
засоби

5864

6042

0

0

5864

6042

інші

11488

14332

0

0

11488

14332

2. Невиробничого
призначення:

1830

1436

0

0

1830

1436

будівлі та споруди

1740

1406

0

0

1740

1406

машини та
обладнання

0

9

0

0

0

9

транспортні
засоби

46

0

0

0

46

0

інші

44

21

0

0

44

21

317632

261858

0

0

317632

261858

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): обумовлюються
облiковою полiтикою пiдприємства Первiсна вартiсть основних засобiв: 428195 тис.грн. Сума
нарахованого зносу: 31908 тис.грн. за 2013 рiк. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв за 2013
рiк зменшення корисностi 79999 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

317667

328973

Статутний капітал
(тис. грн.)

241

241

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

241

241

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного
перiоду становить 317426,00 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i
статутним капiталом за попереднiй перiод становить 328732 тис.грн.
Статутний капiтал за звiтний перiод та попереднiй перiод не коригувався.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

213

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

213

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

3561

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

169827

X

X

Усього зобов'язань

X

173601

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

у натуральній
формі (фізична
од. вим.)

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
од. вим.)

у
грошовій
формі
(тіс. грн.)

у відсотках
до всієї
реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Транспортування
природного газу

801,65млн.м.куб.

201708

54.8

801,65млн.м.куб.

201708

54.8

2

Природний газ та
постачання
природного газу

584,95млн.м.куб.

26089

7.1

584,95млн.м.куб.

26089

7.1

3

Реалiзацiя
зрiдженного газу

11,73тис.тонн

112387

30.5

11,73тис.тонн

112387

30.5

4

Iншi види робiт

акти

28035

7.6

акти

28035

7.6

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

64

2

Iншi витрати

36

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

20.02.2013

21.02.2013

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

01.04.2013

02.04.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

11.06.2013

11.06.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

24.07.2013

25.07.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

24.07.2013

26.07.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

ТОВ «Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги»
33306921
Україна, 01001, м. Київ,
вул. Хрещатик, 19А
3516 27.01.2005
62 П 000062 24.12.2014
2013
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

ТОВ «Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги»
33306921
1001, м. Київ, вул.
Хрещатик, 19А
3516 27.01.2005
62 П 000062 24.12.2014

Текст аудиторського висновку (звіту)
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Житомиргаз» (далi –
«Компанiя») (код ЄДРПОУ – 03344071; мiсцезнаходження – Україна, 10002, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопiвського,

35; дата державної реєстрацiї – 20 липня 1994 року) та його дочiрнього пiдприємства (разом – «Група»), що додається,
яка включає консолiдований баланс станом на 31 грудня 2013 року, консолiдований звiт про фiнансовi результати,
консолiдований звiт про сукупний дохiд, консолiдований звiт про власний капiтал та консолiдований звiт про рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi
пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають
вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризику
суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
суб’єктом господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкту
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових
оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної
думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
(i) Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 24 "Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони" вимагається
розкриття назви фактичної контролюючої сторони. За вiдсутностi вичерпної iнформацiї Група не розкрила назви
фактичної контролюючої сторони в цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.
(ii) Оскiльки керiвництво Групи не має вичерпної iнформацiї щодо перелiку пiдприємств, пiдконтрольних фактичнiй
контролюючiй сторонi Групи, ми не змогли отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази по вiдношенню до
повноти розкриття iнформацiї про операцiї та залишки з пов’язаимиi сторонами у Примiтцi 20 до цiєї консолiдованої
фiнансової звiтностi.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного в параграфi "Пiдстави для висловлення умовно-позитивної
думки" (i), а також за винятком можливого впливу питання викладеного у параграфi "Пiдстави для висловлення
умовно-позитивної думки" (ii), консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттевих аспектах,
фiнансовий стан Групи станом на 31 грудня 2013 року, її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан
Групи станом на 31 грудня 2013 року, її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу на Примiтку 21 (а) до консолiдованої фiнансової звiтностi, в якiй описується полiтична нестабiльнiсть
в Українi, яка почалася у листопадi 2013 та загострилася у 2014 роцi. Подiї, про якi йдеться у Примiтцi 21 (а), можуть
негативно вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан Групи у такий спосiб i такою мiрою, що наразi не
можуть бути визначенi. Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
У вiдповiдностi до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 «Про затвердження Вимог
до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики)» вiд 29 вересня 2011 року (надалi – «Рiшення») ми звiтуємо про наступне:
1) Згiдно з частиною 3 Статтi 155 Цивiльного Кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого (з дати державної
реєстрацiї) та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться
меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та
зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає
меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого чинним законодавством, товариство пiдлягає
лiквiдацiї. Чистi активи Компанiї що розрахованi на базi окремої фiнансової звiтностi Компанiї, станом на 31 грудня
2013 року становили 317 667 тис. грн., що вище, нiж зареєстрований статутний капiтал Компанiї на вiдповiдну дату.
2) На момент затвердження управлiнським персоналом Компанiї консолiдованої фiнансової звiтностi до випуску,
Компанiя ще не пiдготувала iншу iнформацiю, що подається у рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв. Вiдповiдно, ми
не мали змоги ознайомитися з цiєю iнформацiєю та не звiтуємо щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж
консолiдованою фiнансовою звiтнiстю, що додається, та рiчним звiтом емiтента цiнних паперiв.
3) Закон України «Про акцiонернi товариства» (надалi – «Закон») встановлює, що певнi дозволи повиннi бути

отриманi для здiйснення значних правочинiв, учинених акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна
(робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi. Наш аудит консолiдованої фiнансової звiтностi передбачав виконання аудиторських
процедур для отримання аудиторських доказiв на вибiрковiй основi щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй
фiнансовiй звiтностi, але не для висловлення думки щодо вiдповiдностi всiх значних правочинiв (як визначено в
Законi) вимогам Закону. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки.
4) Закон передбачає створення акцiонерними товариствами органiв корпоративного управлiння та розробки принципiв
(кодексу) корпоративного управлiння. Компанiєю розроблено кодекс корпоративного управлiння, та створено
наглядову раду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 7 липня 2010 року. Законом чи iншими нормативними
актами не встановлено чiтких критерiїв оцiнки стану корпоративного управлiння та його вiдповiдностi вимогам
Закону. Вiдповiдно, ми не висловлюємо думки щодо стану корпоративного управлiння Компанiї.
5) Пiд час проведення аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi Групи ми оцiнювали ризики суттєвих викривлень
консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми
розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Групою
консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкту господарювання, в тому числi
контролiв, що розробленi з метою запобiгання та виявлення шахрайств. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки.
Iншi питання – Договiрна основа та термiни проведення аудиту
Ми проводили аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, на пiдставi
договору № ATTEST-2013-00513 вiд 9 жовтня 2013 року. Аудит був проведений у перiод з 9 жовтня 2013 року по 2
квiтня 2014 року.
Cвiстiч О.М.
Генеральний директор Свєтлєющий О.С.
Партнер
Сертифiкат аудитора серiї А № 004013 строк дiї до 26 листопада 2018 року Сертифiкат аудитора серiї А № 005300
строк дiї до 27 червня 2017 року
2 квiтня 2014 року
м. Київ, Україна
БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ
Форма №1
Дата (рiк, мiсяць, число) 2013 | 12 |31
Пiдприємство: Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Житомиргаз" за ЄДРПОУ 03344071
Територiя: Житомирська область за КОАТУУ 1810136600
Органiзацiйно-правова форма господарювання: акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управлiння: за СПОДУ
Вид економiчної дiяльностi: розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи, торгiвля газом
через мiсцевi (локальнi) трубопроводи за КВЕД 35.22 35.23
Cередня кiлькiсть працiвникiв: 2 555
Одиниця вимiру: тис. грн.
Адреса: 10002 м. Житомир вул. Фещенка-Чопiвського, 35
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi V
Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1234
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 1000 114 224
первiсна вартiсть 1001 1 328 1 310
накопичена амортизацiя 1002 (1 214) (1 086)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 10 928 13 122
Основнi засоби 1010 317 632 261 858
первiсна вартiсть 1011 373 933 428 195
знос 1012 (56 301) (166 337)
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 - iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - 66 905
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 - -

Вiдстроченi податковi активи 1045 755 12 504
Iншi необоротнi активи 1090 5 590 5 353
Усього за роздiлом I 1095 335 019 359 966
II. Оборотнi активи
Запаси 1100 12 100 9 804
Поточнi бiологiчнi активи 1110 - Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 49 523 56 378
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 1130 10 021 27 399
з бюджетом 1135 1 399 4 314
у тому числi з податку на прибуток 1136 - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 - 561
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 - 751
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - Грошi та їх еквiваленти 1165 141 529 29 095
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 - Iншi оборотнi активи 1190 - 3 000
Усього за роздiлом II 1195 214 572 131 302
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 - Баланс 1300 549 591 491 268
Пасив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1234
I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал
1400 241 241
Капiтал у дооцiнках 1405 - Додатковий капiтал 1410 299 184 323 969
Резервний капiтал 1415 - Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 29 548 (6 543)
Неоплачений капiтал 1425 - Вилучений капiтал 1430 - Усього за роздiлом I 1495 328 973 317 667
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання
1500 - Довгостроковi кредити банкiв 1510 - Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 28 064 27 406
Довгостроковi забезпечення 1520 13 147 13 570
Цiльове фiнансування 1525 - Усього за роздiлом II 1595 41 211 40 976
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв
1600 - Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610 5 307 5 020
товари, роботи, послуги 1615 107 826 54 095
розрахунками з бюджетом 1620 2 845 2 198
у тому числi з податку на прибуток 1621 - розрахунками зi страхування 1625 1 467 1 363
розрахунками з оплати працi 1630 3 417 3 889
за одержаними авансами 1635 44 234 45 918
за розрахунками з учасниками 1640 4 623 3 794
Поточнi забезпечення 1660 6 609 8 190
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - Iншi поточнi зобов'язання 1690 3 079 8 158
Усього за роздiлом III 1695 179 407 132 625
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - Баланс 1900 549 591 491 268
Керiвник
Головний бухгалтер

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2013 РIК
Форма №2
Дата (рiк, мiсяць, число) 2012 | 12 |31
Пiдприємство: Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Житомиргаз" за ЄДРПОУ 03344071
Територiя: Житомирська область за КОАТУУ 1810136600
Органiзацiйно-правова форма господарювання: акцiонерне товариство за СПОДУ 230
Орган державного управлiння: за КОПФГ
Вид економiчної дiяльностi: розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи, торгiвля газом
через мiсцевi (локальнi) трубопроводи за КВЕД 35.22 35.23
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi v
Одиниця вимiру: тис. грн.
Код за ДКУД 1801001
I . ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1234
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 877 170 999 614
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (831 748) (921 466)
Валовий:
прибуток 2090 45 422 78 148
збиток 2095
Iншi операцiйнi доходи 2120 47 050 2 936
Адмiнiстративнi витрати 2130 (16 115) (15 452)
Витрати на збут 2150 - Iншi операцiйнi витрати 2180 (94 716) (48 220)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:
прибуток 2190 - 17 412
збиток 2195 (18 359) Дохiд вiд участi в капiталi 2200 - Iншi фiнансовi доходи 2220 7 945 6 381
Iншi доходи 2240 - Фiнансовi витрати 2250 (26 705) (6 914)
Втрати вiд участi в капiталi 2255 - Iншi витрати 2270 - Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 - 16 879
збиток 2295 (37 119) Дохiд (витрати) з податку на прибуток 2300 1 939 (11 818)
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 - Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2350 - 5 061
збиток 2355 (35 180) -

II. СУКУПНИЙ ДОХIД
Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1234
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 - Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 - Накопиченi курсовi рiзницi 2410 - Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 - Iнший сукупний дохiд 2445 723 454
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 723 454
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 (116) (73)
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 607 381

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 (34 573) 5 442
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1234
Матерiальнi витрати 2500 602 615 711 395
Витрати на оплату працi 2505 79 719 73 111
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 27 016 24 777
Амортизацiя 2515 31 861 30 810
Iншi операцiйнi витрати 2520 201 368 145 045
Разом 2550 942 579 985 138
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ
Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1234
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 160 972 160 972
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 160 972 160 972
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцiю 2610 (219.00) 31.00
Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну просту акцiю 2615 (219.00) 31.00
Дивiденди на одну просту акцiю, грн. 2650 9.43 67.73
Керiвник
Головний бухгалтер
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ЗА 2013 РIК
Форма №3
Дата (рiк, мiсяць, число) 2013 | 12 |31
Пiдприємство: Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Житомиргаз" за ЄДРПОУ 03344071
Територiя: Житомирська область за КОАТУУ 1810136600
Органiзацiйно-правова форма господарювання: акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економiчної дiяльностi: розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи, торгiвля газом
через мiсцевi (локальнi) трубопроводи за КВЕД 35.22 35.23
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi V
Одиниця вимiру: тис. грн. Код за ДКУД 1801001
Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1234
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 1 125 636 1 062 389
Повернення податкiв i зборiв 3005 - 115
у тому числi податку на додану вартiсть 3006 - Цiльового фiнансування 3010 - Iншi надходження 3095 28 730 107 490
Витрачання на оплату:
Товарiв (робiт, послуг) 3100 (990 336) (849 055)
Працi 3105 (68 521) (64 050)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 (33 104) (30 720)
Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 (77 660) (91 649)
Iншi витрачання 3190 (7 278) (6 100)
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 (22 533) 128 420
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiї:
фiнансових iнвестицiй 3200 - необоротних активiв 3205 270 980

Надходження вiд отриманих:
Вiдсоткiв 3215 7 099 6 381
Дивiдендiв 3220 - Надходження вiд деривативiв 3225 - Iншi надходження 3250 - Витрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй 3255 (86 000) необоротних активiв 3260 (12 325) (31 656)
Виплати за деривативами 3270 - Iншi платежi 3290 - Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (90 956) (24 295)
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiталу 3300 - Отримання позик 3305 - Iншi надходження 3340 3 400 Витрачання на:
Викуп власних акцiй 3345 - Погашення позик 3350 - (1 000)
Сплату дивiдендiв 3355 (2 345) (6 279)
Iншi платежi 3390 - (6 914)
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 1 055 (14 193)
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 (112 434) 89 932
Залишок коштiв на початок року 3405 141 529 51 597
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 - Залишок коштiв на кiнець року 3415 29 095 141 529
Керiвник
Головний бухгалтер
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА 2013 РIК
Форма №4
Дата (рiк, мiсяць, число) 2013 | 12 |31
Пiдприємство: Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Житомиргаз" за ЄДРПОУ 03344071
Територiя: Житомирська область за КОАТУУ 1810136600
Органiзацiйно-правова форма господарювання: акцiонерне товариство за СПОДУ 230
Орган державного управлiння: за КОПФГ
Вид економiчної дiяльностi: розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи, торгiвля газом
через мiсцевi (локальнi) трубопроводи за КВЕД 35.22 35.23
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi V
Одиниця вимiру: тис. грн.
Код за ДКУД 1801001
Стаття Код рядка Зареєстрований капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений
прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капiтал Вилучений капiтал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року
4000 241 - 299 184 - 29 548 - - 328 973
Коригування: - - - - - - - Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - - - - Виправлення помилок 4010 - - - - - - - Iншi змiни 4090 - - - - - - - Скоригований залишок на початок року 4095 241 - 299 184 - 29 548 - - 328 973
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - (35 180) - - (35 180)
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - - - - 607 - - 607
Розподiл прибутку: - - - - - - - Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - (1 518) - - (1 518)

Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 - - - - - - - Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - - - - - Внески учасникiв: - - - - - - - Внески до капiталу 4240 - - - - - - - Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - - Вилучення капiталу: - - - - - - - Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - - - Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - - - Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - Iншi змiни в капiталi 4290 - - 24 785 - - - - 24 785
Разом змiн у капiталi 4295 - - 24 785 - (36 091) - - (11 306)
Залишок на кiнець року 4300 241 - 323 969 - (6 543) - - 317 667
Керiвник
Головний бухгалтер

ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА 2012 РIК
Дата (рiк, мiсяць, число) 2012 | 12 |31
Пiдприємство: Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Житомиргаз" за ЄДРПОУ 03344071
Територiя: Житомирська область за КОАТУУ 1810136600
Органiзацiйно-правова форма господарювання: акцiонерне товариство за СПОДУ 230
Орган державного управлiння: за КОПФГ
Вид економiчної дiяльностi: розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи, торгiвля газом
через мiсцевi (локальнi) трубопроводи за КВЕД 35.22 35.23
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi V
Одиниця вимiру: тис. грн.
Код за ДКУД 1801001
Стаття Код рядка Зареєстрований капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений
прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капiтал Вилучений капiтал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року
4000 241 - 275 148 - 35 008 - - 310 397
Коригування: - - - - - - - Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - - - - Виправлення помилок 4010 - - - - - - - Iншi змiни 4090 - - - - - - - Скоригований залишок на початок року 4095 241 - 275 148 - 35 008 - - 310 397
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - 5 061 - - 5 061
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - - - - 381 - - 381
Розподiл прибутку: - - - - - - - Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - (10 902) - - (10 902)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 - - - - - - - Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - - - - - Внески учасникiв: - - - - - - - Внески до капiталу 4240 - - - - - - - Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - - Вилучення капiталу: - - - - - - - Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - - - Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - - - Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - Iншi змiни в капiталi 4290 - - 24 036 - - - - 24 036
Разом змiн у капiталi 4295 - - 24 036 - (5 460) - - 18 576
Залишок на кiнець року 4300 241 - 299 184 - 29 548 - - 328 973
Керiвник

Головний бухгалтер
1. Опис дiяльностi
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Житомиргаз» («Компанiя») i його дочiрнє
пiдприємство (далi «Група») було створене згiдно з українським законодавством у 1994 роцi у формi вiдкритого
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Житомиргаз».
У вiдповiдностi до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» у 2010 роцi компанiя здiйснила перереєстрацiю
та змiнила назву на «Публiчне акцiонерне товариство «Житомиргаз».
Група займається постачанням та транспортуванням природного газу в Житомирi та Житомирськiй областi. Газ
купується у НАК «Нафтогаз України» та її дочiрнiх пiдприємств, а також у приватних постачальникiв природного
газу, та постачається споживачам (промисловим споживачам, житлово-комунальним пiдприємствам, населенню тощо)
за тарифами, встановленими Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики («НКРЕ») для кожної з
категорiй споживачiв. Транспортування газу вiдбувається через магiстральнi трубопроводи ДК «Укртрансгаз» та
розподiльчi мережi Компанiї.
Крiм цього, Група продає скраплений газ через мережу газозаправних станцiй дочiрнього пiдприємства. Також, Група
продає послуги з експертизи проектiв та спорудження газових трубопроводiв вiдповiдно до отриманої лiцензiї.
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр., виходячи з кiлькостi акцiй в оборотi, склад акцiонерiв Групи є наступним:
Акцiонери 31 грудня
2013 р.
% 31 грудня
2012 р.
%
ПАТ «Хмельницькгаз» 24 24
ПрАТ «Газтек» 51 51
Iншi 25 25
Всього 100 100
З огляду на володiння ПрАТ «Газтек» долею в ПАТ «Хмельницькгаз», опосередкована доля ПрАТ «Газтек» в
статутному капiталi Компанiї складає 63%.
2.1 Основа складання звiтностi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(«МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»).
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Консолiдована
фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не
зазначено iнше.
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи станом на 31 грудня 2013 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
була затверджена керiвництвом Групи до випуску 2 квiтня 2014 року.
Основа консолiдацiї
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Компанiї i її дочiрнього пiдприємства станом на 31
грудня.
Дочiрнє пiдприємство повнiстю консолiдуються з дати придбання, що є датою фактичного переходу контролю над
пiдприємством до Групи, i продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть
дочiрнього пiдприємства складена за той самий звiтний перiод, що й фiнансова звiтнiсть Компанiї, iз застосуванням
єдиної облiкової полiтики. Всi внутрiшньогруповi залишки, доходи та витрати, а також нереалiзованi прибутки i
збитки, що виникають в результатi внутрiшньогрупових операцiй, були повнiстю виключенi.
Збитки вiдносяться на неконтрольну частку участi навiть у тому випадку, якщо це призводить до негативного сальдо.
Змiна в частцi участi в дочiрньому пiдприємствi (без втрати контролю) вiдображається як операцiя з капiталом. Якщо
Група втрачає контроль над дочiрнiм пiдприємством, вона:
- Припиняє визнання активiв i зобов'язань дочiрнього пiдприємства (у тому числi гудвiлу, що стосується її)
- Припиняє визнання балансової вартостi неконтрольної частки участi
- Припиняє визнання накопичених курсових рiзниць, вiдображених у капiталi
- Визнає справедливу вартiсть отриманої винагороди
- Визнає справедливу вартiсть iнвестицiї, що залишилась
- Визнає надлишок або дефiцит, що утворився в результатi операцiї, у складi прибутку або збитку
- Перекласифiковує частку материнської компанiї у компонентах, ранiше визнаних у складi iншого сукупного доходу,
до складу прибутку або збитку чи нерозподiленого прибутку.
Дочiрнi пiдприємства
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає наступне дочiрнє пiдприємство, що зареєстроване в Українi:
Власнiсть
31 грудня 2013 р. Власнiсть
31 грудня 2012 р.

Дочiрне пiдприємство «Пропан» 100% 100%
2.2 Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi Групи згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва суджень, оцiнок та
припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов’язань, а також
розкриття iнформацiї про умовнi зобов’язання на звiтну дату.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються можливих майбутнiх подiй та iнших основних джерел
невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих
коригувань до балансової вартостi активiв протягом наступного фiнансового року:
Резерв сумнiвних боргiв
Група регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з
наявного досвiду, Група використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли
боржник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Група
аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережень, що вказують на несприятливу
змiну в статусi погашення зобов’язань позичальниками в складi групи або змiну економiчних умов нацiонального чи
мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi групи. Керiвництво
використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними
характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами дебiторської
заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Група використовує своє судження при коригуваннi даних
спостережень стосовно групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.
Реструктурована торгова кредиторська заборгованiсть
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть дисконтується до її чистої теперiшньої вартостi iз застосуванням
ефективної ставки вiдсотка, що дорiвнює 15,43% i притаманна переважнiй бiльшостi фiнансових iнструментiв, якi
мають схожi умови та характеристики, залишок часу, протягом якого вiдсоткова ставка за договором залишатиметься
фiксованою, залишок часу по виплатi основної суми боргу. Керiвництво визначає строк реструктуризацiї
кредиторської заборгованостi виходячи з умов контракту, чинного законодавства, iнших регуляторних принципiв,
галузевої практики та iншої доступної iнформацiї.
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат по закiнченнi трудової дiяльностi
Витрати з пенсiйного забезпечення за програмою з фiксованими виплатами визначаються з використанням актуарних
оцiнок. Актуарна методика розрахунку передбачає здiйснення припущень щодо ставки дисконтування, очiкуваного
рiвня доходностi активiв, майбутнього збiльшення заробiтної плати, рiвня смертностi та майбутнього збiльшення
пенсiй. У зв’язку з тим, що такi програми є довгостроковими, зробленi припущення, за своєю сутнiстю, мiстять
елемент невизначеностi.
Податкове та iнше законодавство
Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство,
продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись
мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному.
Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень
законодавства, що регулюють дiяльнiсть Групи, є правильним, i що Група дотрималась усiх нормативних положень, а
всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Вiдстрочений податковий актив
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями у разi, якщо iснує
iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову
рiзницю. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi можуть
бути визнанi виходячи з iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї
податкового планування в майбутньому.
Державна власнiсть, що не пiдлягає приватизацiї
Згiдно з договором, пiдписаним мiж Групою та Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, Група
отримала певнi основнi засоби в господарське вiдання. На основi аналiзу договору на господарське вiдання,
керiвництво Групи вважає, що всi ризики та винагороди вiд користування цими активами переходять до Групи, тому
цi активи визнаються у консолiдованому балансi Групи в момент отримання з вiдповiдним вiдображенням у складi
iншого додаткового капiталу. Керiвництво вважає, що Група буде i надалi використовувати цi активи в осяжному
майбутньому.
Знецiнення нефiнансових активiв
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, перевищує його
вiдновлювальну вартiсть, яка є найбiльшою з наступних величин: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на
продаж i цiннiсть вiд використання. Розрахунок справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж базується на
наявнiй iнформацiї по комерцiйним операцiям продажу аналогiчних активiв, якi мають обов’язкову силу, або на
ринкових цiнах за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв'язку з вибуттям активу. Розрахунок цiнностi вiд
використання базується на моделi дисконтованих грошових потокiв. Грошовi потоки беруться з бюджету на наступнi
п'ять рокiв i не включають в себе дiяльнiсть з реструктуризацiї, по проведенню якої у Групи ще немає зобов'язань, або
суттєвi iнвестицiї в майбутньому, якi полiпшать результати активiв пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, i який
перевiряються на предмет знецiнення. Сума очiкуваного вiдшкодування найбiльш чутлива до ставки дисконтування,
що використовується в моделi дисконтованих грошових потокiв, а також до очiкуваних потокiв грошових коштiв i

темпiв росту, якi використовуються з метою екстраполяцiї. Бiльш детальна iнформацiя про ключовi припущення, що
застосовуються при визначеннi суми очiкуваного вiдшкодування рiзних пiдроздiлiв, що генерують грошовi потоки,
включаючи аналiз чутливостi, наводиться i пояснюється в Примiтцi 9.
2.3 Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї
Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному
роцi, за винятком прийняття наведених нижче нових редакцiй стандартiв, якi вступили в силу для рiчних звiтних
перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року та мали вплив на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи. Стислий змiст
основних змiн наведений нижче:
МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСБО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть»
МСФЗ 10 передбачає єдину модель контролю, що можна застосувати до всiх типiв компанiй, включаючи компанiї
спецiального призначення. МСФЗ 10 замiнює ту частину МСФЗ 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть», в
якiй мiстились вимоги щодо консолiдованої фiнансової звiтностi. Стандарт також мiстить вказiвки щодо питань, що
розглядались в Iнтерпретацiї ПКI 12 «Консолiдацiя – компанiї спецiального призначення». МСФЗ 10 змiнює
визначення «контроль» таким чином, що вважається, що iнвестор контролює об’єкт iнвестицiй, якщо вiн має право на
змiнний дохiд вiд iнвестицiй або наражається на ризик, пов’язаний з її змiною та може вплинути на даний дохiд через
свої повноваження по вiдношенню до об’єкта iнвестицiй. Згiдно з визначенням контролю в МСФЗ 10 iнвестор
контролює об’єкт iнвестицiй тiльки в тому випадку, якщо виконуються наступнi умови: (a) наявнiсть у iнвестора
повноважень по вiдношенню до об’єкту iнвестицiй; (б) наявнiсть у iнвестора права на змiнний дохiд вiд iнвестицiй
або схильнiсть до ризику, пов’язаному з її змiною; (в) наявнiсть у iнвестора можливостi використання своїх
повноважень по вiдношенню до об’єкту iнвестицiй з метою вплинути на змiнний дохiд вiд iнвестицiй. МСФЗ 10 не
суттєво мав впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
МСФЗ 12 “Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях”
МСФЗ 12 поєднує вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше мiстилися в МСБО 27 у частинi консолiдованої
фiнансової звiтностi, а також в МСБО 31 та МСБО 28. Зазначенi вимоги до розкриття iнформацiї стосуються часток
участi компанiї в дочiрнiх компанiях, спiльнiй дiяльностi, асоцiйованих i структурованих компанiях. Уведено також
декiлька нових вимог до розкриття iнформацiї стосовно таких компанiй. МСФЗ 12 не мав впливу на консолiдовану
фiнансову звiтнiсть Групи.
МСФЗ 11 “Угоди про спiльну дiяльнiсть”
МСФЗ 11 замiнює собою МСБО 31 “Участь у спiльнiй дiяльностi” та ПКТ-13 “Спiльно контрольованi суб’єкти
господарювання: негрошовi внески контролюючих учасникiв”. МСФЗ 11 виключає можливiсть облiку спiльно
контрольованих компанiй з використанням методу пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього спiльно контрольованi
компанiї, що вiдповiдають визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за методом дольової участi. Поправка не
вплинула суттєво на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
МСФЗ 13 об’єднує в одному стандартi всi вказiвки стосовно оцiнки справедливої вартостi згiдно МСФЗ. МСФЗ 13 не
змiнює визначення того, коли компанiї повиннi використовувати справедливу вартiсть, але надає вказiвки щодо
оцiнки справедливої вартостi згiдно МСФЗ, в тих випадках, коли використання справедливої вартостi вимагається чи
дозволяється у вiдповiдностi з iншими стандартами у складi МСФЗ.
МСФЗ 11 “Угоди про спiльну дiяльнiсть”
МСФЗ 11 замiнює собою МСБО 31 “Участь у спiльнiй дiяльностi” та ПКТ-13 “Спiльно контрольованi суб’єкти
господарювання: негрошовi внески контролюючих учасникiв”. МСФЗ 11 виключає можливiсть облiку спiльно
контрольованих компанiй з використанням методу пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього спiльно контрольованi
компанiї, що вiдповiдають визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за методом дольової участi. Поправка не
вплинула суттєво на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
МСФЗ 13 також передбачає вимоги щодо розкриття певної iнформацiї стосовно справедливої вартостi, якi замiнюють
дiючi вимоги щодо розкриття iнформацiї, якi мiстяться в iнших стандартах в складi МСФЗ, включаючи МСФЗ 7
«Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї». Деякi з цих вимог до розкриття фiнансових iнструментiв згiдно до
МСФЗ 34.16А(j) застосовуються до промiжної скороченої фiнансової звiтностi. Група розкрила таку iнформацiю в
Примiтцi 22. Застосування МСФЗ 13 суттєво не вплинуло на оцiнку справедливої вартостi, що визначається Групою.
Поправка до МСБО 19 «Винагорода працiвникам»
Поправка внесла суттєвi змiни в облiк винагород працiвникам, зокрема, усуває можливiсть вiдкладеного визнання
змiн в активах та зобов’язаннях пенсiйного плану (так званий «коридорний метод»). Крiм того, поправка обмежила
змiну чистих пенсiйних активiв (зобов’язань), що визнаються в прибутку чи збитку, чистим доходом (витратами) по
процентах та вартiстю послуг. Поправка не вплинула суттєво на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
Поправка до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» – «Подання статей iншого сукупного доходу»
Поправка змiнює групування статей, що презентуються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути
перекласифiкованi у склад прибутку чи збитку в певний момент часу в майбутньому (наприклад, чистi витрати чи
доходи за iнвестицiйними цiнними паперами, наявними для продажу) повиннi бути представленi окремо вiд статей,
котрi нiколи не будуть перекласифiкованi (наприклад, переоцiнка нерухомостi). Поправка не мала впливу на
консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
Поправки до МСФЗ 7 «Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань»
Згiдно цих поправок, компанiї зобов’язанi розкривати iнформацiю щодо прав на здiйснення взаємозалiку та

вiдповiдних угод (наприклад, угоди щодо надання забезпечення). Такi розкриття забезпечать користувачiв
iнформацiєю, корисною для оцiнки впливу угод про взаємозалiк на фiнансовий стан компанiї. Новi вимоги щодо
розкриття iнформацiї застосовуються до всiх визнаних фiнансових iнструментiв,якi взаємно залiковуються у
вiдповiдностi до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї». Вимоги щодо розкриття iнформацiї також
застосовуються до визнаних фiнансових iнструментiв, що є предметом юридично закрiпленої генеральної угоди про
взаємозалiк або аналогiчної угоди незважаючи на те, чи пiдлягають вони взаємозалiку вiдповiдно МСБО 32. Поправки
не вплинули суттєво на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
Поправки до МСБО 16 “Основнi засоби”
Дана поправка роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, що задовольняють критерiї
визначення основних засобiв, не є запасами. Поправка не вплинула суттєво на консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Групи.
Поправка до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї»
Поправка роз’яснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у
вiдповiдностi до МСБО 12 «Податок на прибуток». Поправка виключає дiючi вимоги щодо облiку податку на
прибуток з МСБО 32 та вимагає вiд компанiй застосовувати положення МСБО 12 щодо податку на прибуток, який
вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв. Поправка не вплинула суттєво на консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Групи.
2.4 Основнi принципи облiкової полiтики
a) Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю або доцiльною (умовною) собiвартiстю (стосовно активiв, придбаних
до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Доцiльна собiвартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю замiщення з урахуванням
економiчного знецiнення за результатами незалежної оцiнки.
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання кожного
активу. Середнi строки корисного використання кожного активу є такими:
Будiвлi та споруди 5 – 50 рокiв
Газотранспортне обладнання 3 – 50 рокiв
Транспортнi засоби 1 – 12 рокiв
Iншi основнi засоби 3 – 25 рокiв
Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних активiв i вводу їх в
експлуатацiю.
Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов’язанi з замiною частини основних засобiв, якi визнанi за фактом
понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв
витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо
дотримано всi необхiднi для такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування
вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення.
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли певнi подiї чи змiна
обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути вiдшкодована. У випадку виявлення ознак
зменшення корисностi активу, перевищення його балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю
вартiсть такого активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування.
Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни продажу активу або
вартостi використання активу.
Отримання основних засобiв вiд клiєнтiв
В процесi своєї господарської дiяльностi, Група отримує у володiння вiд своїх клiєнтiв основнi засоби, якi будуть
використовуватися у процесi постачання газу, i якi згiдно з умовами КТМФЗ 18 являють собою обмiн неподiбних
активiв або послуг. Цi основнi засоби, що вiдповiдають критерiям визначення активу, визнаються за справедливою
вартiстю i можуть бути отриманi за наступними угодами:
(а) за договорами дарування. В такому випадку основнi засоби визнаються у складi iнших операцiйних доходiв в
момент отримання.
(б) за договорами користування. Такi основнi засоби визнаються на дату отримання активу iз одночасним визнанням
iнших довгострокових зобов’язань. Iншi довгостроковi зобов’язання поступово визнаються доходами впродовж
очiкуваного строку корисного використання отриманих активiв.
b) Перерахунок iноземної валюти
Консолiдована фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена у гривнях (“грн.”), що є функцiональною валютою i
валютою подання звiтностi Групи. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за
обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй
валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi
включаються до звiту про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в
iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, який дiяв на дату
визначення справедливої вартостi.
c) Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Група проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв. За наявностi

таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування на предмет зменшення корисностi Група визначає
вартiсть вiдшкодування активу. Вартiсть вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi
активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю i вартостi використання. Сума
вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв i цi
кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу або одиницi, що
генерує грошовi потоки, перевищує суму його/її вiдшкодування, вважається, що його/її кориснiсть зменшилась, i
його/її вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки
дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту (до оподаткування), що вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначеннi справедливої вартостi
за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку. У разi неможливостi визначення таких
операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами,
котируваннями акцiй дочiрнiх пiдприємств, якi вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв, чи iншими
показниками справедливої вартостi, що є в наявностi.
Розрахунок зменшення корисностi Групи ґрунтується на детальних кошторисах та прогнозних розрахунках, що
складаються окремо для кожної з одиниць Групи, що генерують грошовi потоки, мiж якими розподiляються
iндивiдуальнi активи. Кошториси та прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п’ять рокiв. Для бiльш
тривалих перiодiв розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для прогнозування майбутнiх
грошових потокiв пiсля п’ятого року.
Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi, в тому числi вiд зменшення корисностi запасiв, визнаються у
звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат.
На кожну звiтну дату Група здiйснює оцiнку наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення корисностi, визнаний
щодо певного активу ранiше вже не iснує або зменшився. За наявностi таких ознак Група оцiнює суму вiдшкодування
активу або одиницi, що генерує грошовi потоки. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх
перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi припущення, застосованi для визначення суми
вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. Балансова вартiсть активу,
збiльшена внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi, не повинна перевищувати балансову вартiсть (за
вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якщо б збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали в попереднi
роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про фiнансовi результати, за винятком
випадкiв, коли актив вiдображається за переоцiненою сумою. У таких випадках сторнування вiдображається як
дооцiнка.
d) Фiнансовi iнструменти – первiсне визнання i подальша оцiнка
(i) Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї,
утримуванi до погашення, фiнансовi активи, наявнi для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як
iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Група визначає класифiкацiю фiнансового активу при
первiсному визнаннi.
У випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку, то при первiсному визнаннi до їх справедливої вартостi додаються безпосередньо
пов’язанi з ними витрати за операцiєю.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв у строк, встановлюваний
законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї на “стандартних умовах”), визнаються на
дату укладання угоди, тобто на дату, коли Група бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Групи включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть i
фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу та iнвестицiї, утримуванi до погашення
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. Група не класифiкувала жодних фiнансових активiв як фiнансовi активи за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї:
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, що не обертаються на активному ринку, з
фiксованими або обумовленими платежами. Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи вiдображаються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення
корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також
комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням
методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi фiнансових витрат.
Збитки внаслiдок зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних
витрат.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi iнвестицiї включають дольовi i борговi цiннi папери. Дольовi iнвестицiї, класифiкованi
як наявнi для продажу, - це такi iнвестицiї, якi не були класифiкованi анi як призначенi для торгiвлi, анi як
переоцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Борговi цiннi папери у цiй категорiї - це такi

цiннi папери, якi компанiя має намiр утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для цiлей
забезпечення лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов.
Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а
нереалiзованi доходи або витрати за ними визнаються як iнший сукупний дохiд у складi резерву iнструментiв, наявних
для продажу, аж до моменту припинення визнання iнвестицiї, в якiй накопиченi доходи або витрати
перекласифiковуються з резерву iнструментiв, наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, i визнаються як
фiнансовi витрати.
Група оцiнила свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi припущення про можливiсть i
наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо Група не в змозi здiйснювати торгiвлю цими
активами через вiдсутнiсть активних ринкiв для них, i намiри керiвництва щодо їх продажу в найближчому
майбутньому змiнились, Група в рiдких випадках може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї таких фiнансових
активiв. Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської заборгованостi дозволяється у тому випадку, якщо
фiнансовий актив задовольняє визначенню позик i дебiторської заборгованостi, i при цьому Група має можливiсть i
має намiр утримувати цi активи в осяжному майбутньому або до погашення. Перекласифiкацiя до складу
iнструментiв, утримуваних до погашення, дозволяється тiльки в тому випадку, якщо компанiя має можливiсть i має
намiр утримувати фiнансовий актив до погашення.
У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї “наявнi для продажу”, пов'язанi з ними доходи
або витрати, ранiше визнанi у складi власного капiталу, амортизуються у складi прибутку або збитку протягом решти
строку iнвестицiй iз застосуванням ефективної процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi
та очiкуваних грошових потокiв також амортизується протягом решти строку використання активу iз застосуванням
ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецiнився, сума, вiдображена у складi
власного капiталу, перекласифiковується до звiту про фiнансовi результати.
Iнвестицiї, якi утримуються до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами та фiксованим термiном погашення
класифiкуються як iнвестицiї, якi утримуються до погашення, якщо Група твердо має намiр i здатна утримувати їх до
строку погашення. Пiсля первiсної оцiнки iнвестицiї, якi утримуються до погашення, оцiнюються за амортизованою
вартiстю, яка визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд
знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також
комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної
ставки включається до звiту про прибутки або збитки як дохiд вiд фiнансування. Витрати, зумовленi знецiненням,
визнаються у звiтi про прибутки та збитки в складi витрат з фiнансування.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, якщо застосовно, частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних
фiнансових активiв) припиняється у випадку:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; або
- якщо Група передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе зобов'язання з виплати
третiй особi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без суттєвої затримки за “транзитною” угодою, i або
(a) Група передала практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) Група не передає, але й не залишає за собою,
практично всiх ризикiв та вигод вiд активу, але передала контроль над цим активом.
У разi якщо Група передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому анi передавши, анi
зберiгши за собою практично всiх ризикiв та вигiд, пов’язаних iз ним, а також не передавши контроль над активом,
такий актив вiдображається в облiку в розмiрi триваючої участi Групи в цьому активi.
У цьому випадку Група також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов'язання оцiнюються
на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Групою.
Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум:
первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, що може бути пред’явлена до оплати
Групою.
(ii) Зменшення корисностi фiнансових активiв
Група визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи групи фiнансових активiв
на кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових
активiв тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що
настали пiсля первiсного визнання активу (“випадок виникнення збиткiв”), i такий випадок або випадки виникнення
збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд активу чи групи фiнансових активiв, який може бути
достовiрно визначений. Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник чи
група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов’язання зi сплати процентiв чи
основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї, а також свiдчення, на пiдставi
спостережуваної ринкової iнформацiї, помiркованого зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад,
змiни у рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, що корелюють зi збитками за активами.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Спочатку Група визначає, чи iснують об’єктивнi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв,
кожен з яких окремо є суттєвим, а також iндивiдуальнi або сукупнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв,
кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, якщо об’єктивнi ознаки зменшення корисностi розглянутого окремо

фiнансового активу (суттєвого або несуттєвого) вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з
аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення
корисностi на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i стосовно яких
визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися на предмет
зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об’єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку
визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних збиткiв за кредитом, якi ще не були понесенi). Приведена вартiсть
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим
активом. Якщо кредит надано пiд плаваючу процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення збиткiв вiд
зменшення корисностi буде поточна ефективна процентна ставка. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом
застосування рахунку резерву, та сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати. Процентнi доходи
нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та iз застосуванням процентної ставки, використаної для
дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою вимiрювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi
доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про фiнансовi результати. Кредити та вiдповiдний
резерв списуються, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у найближчому часi, а все забезпечення було
реалiзовано чи передано Групi. Якщо у наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi
знижується, й таке зниження може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд
зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується чи зменшується шляхом
коригування рахунку резерву. Якщо списання пiзнiше вiдшкодовується, то фiнансовi витрати у звiтi про фiнансовi
результати кредитуються.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, наявних для продажу, Група на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об‘єктивних
ознак зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в капiтал класифiкованi як наявнi для продажу, об’єктивнi ознаки зменшення корисностi
повиннi включати значне або довготривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiй вiдносно вартостi iнвестицiї.
“Значущiсть” необхiдно оцiнювати у порiвняннi з первiсною вартiстю iнвестицiї, а “тривалiсть” - у порiвняннi з
перiодом, протягом якого справедлива вартiсть була менша за первiсну вартiсть. При наявностi ознак зменшення
корисностi сукупний збиток, визначений як рiзниця мiж початковою вартiстю придбання та поточною справедливою
вартiстю, виключаючи збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, ранiше визнаного у звiтi про фiнансовi
результати, вилучається зi складу iншого сукупного доходу та визнається у звiтi про фiнансовi результати. Збиток вiд
зменшення корисностi iнвестицiй у капiтал не сторнується через звiт про фiнансовi результати; збiльшення
справедливої вартостi цих iнвестицiй пiсля зменшення корисностi визнається безпосередньо у складi iншого
сукупного доходу.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як наявнi для продажу, ймовiрнiсть зменшення корисностi
визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що вiдображаються за амортизованою вартiстю. Однак сума
вiдображеного збитку вiд зменшення корисностi являє собою накопичений збиток, оцiнений як рiзниця мiж
амортизованою вартiстю i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi за
цими iнвестицiями, ранiше визнаного у звiтi про фiнансовi результати.
Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та iз застосуванням процентної
ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою вимiрювання збиткiв вiд зменшення
корисностi. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування. Якщо у наступному перiодi
справедлива вартiсть боргового iнструменту збiльшується, i таке збiльшення об‘єктивно пов‘язане з подiєю, що
вiдбулася пiсля первiсного визнання збитку вiд зменшення корисностi у звiтi про фiнансовi результати, збиток вiд
зменшення корисностi сторнується через звiт про фiнансовi результати.
(iii) Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання,
переоцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та позики, або як похiднi фiнансовi
iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Група визначає класифiкацiю
фiнансового зобов’язання при первiсному визнаннi. Фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за справедливою
вартiстю плюс витрати, безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням операцiї (для кредитiв та позик).
Фiнансовi зобов’язання Групи включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також процентнi кредити та
позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов’язань таким чином залежить вiд їх класифiкацiї:
Процентнi кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, коли визнання
зобов’язань припиняється, а також у процесi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або
витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної

процентної ставки вiдображається у складi фiнансових витрат у звiтi про фiнансовi результати.
Реструктурована кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання реструктуризована кредиторська заборгованiсть в подальшому оцiнюється за
амортизацiйною вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки вiдображаються
у звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов’язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення строку погашення
вiдповiдного зобов’язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим
самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов’язання
визнання первiсного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в
балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про фiнансовi результати.
(iv) Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума – поданню у балансi тодi й тiльки
тодi, коли є здiйсненне у цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр провести
розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи i одночасно з цим погасити зобов'язання. Це, як правило, не
виконується щодо генеральних угод про взаємозалiк, i вiдповiднi активи i зобов’язання вiдображаються в балансi в
повнiй сумi.
(v) Оцiнка справедливої вартостi
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну
дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих
позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на ринку, визначається з
використанням вiдповiдних методiв оцiнки. Такi методи включають використання нещодавнiх ринкових операцiй,
посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструменту, аналогiчного за сутнiстю, аналiз дисконтованих
грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
e) Виробничi запаси
Виробничi запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста
вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за
вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов’язаних iз доведенням продукцiї до готовностi та її
реалiзацiєю. Фактична вартiсть переважно визначається на iндивiдуальнiй основi з використанням спецiальних
методiв оцiнки.
f) Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських рахунках, готiвковi кошти в
касi та не знецiненi короткостроковi депозити зi строком погашення до 90 днiв.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв та їх
еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.
g) Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Група має теперiшнє зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок
минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов’язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i сума зобов’язання може бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов’язанi iз забезпеченням,
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума
забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки
дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов’язаних iз певним зобов’язанням, за їх наявностi. При
застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi
витрати.
h) Виплати працiвникам
Державна пенсiйна програма з визначеними внесками
Група здiйснює вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України, фонду соцiального страхування, фонду
страхування на випадок втрати працездатностi та фонду зайнятостi, якi розраховуються на основi заробiтної плати
кожного працiвника. Такi суми вiдносяться на витрати у перiодi, в якому вони виникли.
Державна пенсiйна програма з визначеними виплатами
Група зобов’язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються державою працiвникам Групи, якi
працювали протягом певного часу у шкiдливих умовах, як визначено нормативно-правовими актами України, i тому
мають право на вихiд на пенсiю i на вiдповiдне пенсiйне забезпечення до досягнення пенсiйного вiку, визначеного
нормативно-правовими актами України. Цi зобов’язання сплачуються за рахунок грошових коштiв, отриманих вiд
операцiйної дiяльностi.
Чиста сума зобов’язання за цiєю державною пенсiйною програмою з визначеними виплатами розраховується шляхом
оцiнки суми майбутнiх виплат, заробленої працiвниками у зв’язку з наданими ними послугами у поточному i
попереднiх перiодах. Пiсля цього сума виплат дисконтується з метою визначення приведеної вартостi зобов’язання, а
будь-яка невизнана вартiсть ранiше наданих послуг та справедлива вартiсть активiв плану вилучається з облiку.
Приведена вартiсть зобов’язання з визначеними виплатами встановлюється шляхом дисконтування очiкуваних
майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв iз застосуванням процентної ставки за корпоративними облiгацiями високої

категорiї, якi деномiнованi у валютi, в якiй здiйснюється виплата за програмою, i строки погашення яких приблизно
спiвпадають зi строками вiдповiдного пенсiйного зобов’язання.
Якщо пiд час розрахунку зобов’язання будь-якi кумулятивнi невизнанi актуарнi прибутки або збитки на початок
перiоду перевищують десять вiдсоткiв вiд суми зобов’язання за програмами з визначеними виплатами, вiдповiдна
частка перевищення визнається у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи протягом середнiх очiкуваних перiодiв,
що залишилися до завершення трудової дiяльностi працiвникiв, що мають право на виплати. В iнших випадках
актуарнi прибутки чи збитки не визнаються.
У випадках збiльшення виплат за програмою частка суми збiльшених виплат, що стосується наданих ранiше
працiвниками послуг, визнається у звiтi про фiнансовi результати рiвномiрними частинами протягом середнього
перiоду, що залишається до моменту, коли виплати стають гарантованими. Якщо виплати стають гарантованими
негайно, вiдповiднi витрати негайно визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Короткостроковi виплати
Зобов’язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться на витрати по мiрi надання
вiдповiдних послуг.
Резерв визнається в сумi, що, як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових програм виплати грошових
премiй, якщо Група має поточне юридичне чи формальне зобов’язання виплатити цю суму в результатi послуги,
наданої ранiше працiвником, i сума такого зобов’язання може бути визначена достовiрно.
i) Оренда
Визначення наявностi умов оренди в договорi ґрунтується на сутностi договору на дату початку оренди, зокрема на
тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу або договiр передбачає право
використання активу.
Для угод, укладених до 1 сiчня 2005 р., датою початку вважається 1 сiчня 2005 р. вiдповiдно до перехiдних вимог
КТМФЗ 4.
Група як орендар
Фiнансова оренда, за якою до Групи переходять практично всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням орендованим
активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди за справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо
ця сума є меншою, - за приведеною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж
вартiстю фiнансування i зменшенням зобов’язання за орендою так, щоб вийшла постiйна процентна ставка на
непогашену суму зобов’язання. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у звiтi про фiнансовi результати.
Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з таких перiодiв: розрахункового строку
корисного використання активу або строку оренди, якщо тiльки немає обґрунтованої упевненостi в тому, що до Групи
перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди.
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про фiнансовi результати iз використанням лiнiйного
методу протягом всього строку оренди.
Група як орендодавець
Оренда, за якою у Групи залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, класифiкується як
операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору операцiйної оренди, включаються до
балансової вартостi орендованого активу i визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди.
Умовнi оренднi платежi визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi.
j) Визнання доходiв
Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Групи,
а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була
отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких
визнається дохiд:
Доход вiд продажу газу
Доходи визнаються вiдповiдно до показникiв лiчильникiв газу та норм споживання газу i встановлених тарифiв.
Доход вiд транспортування газу
Доходи транспортування газу споживачам визнаються вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕ та обсягiв
споживання.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом строку дiї орендного договору.
Процентний дохiд
Для всiх фiнансових iнструментiв, наявних для продажу, процентний дохiд або витрати визнаються за методом
ефективної ставки вiдсотка, що являє собою ставку за якою дисконтуються майбутнi грошовi потоки. Процентний
дохiд вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про фiнансовi результати.
k) Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi, обчисленiй до сплати
податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). Нарахування поточного податку на прибуток
здiйснюється на основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi
на звiтну дату. Поточний податок на прибуток Групи розраховується вiдповiдно до українського податкового
законодавства й визначається на основi оподатковуваного прибутку i валових витрат, вiдображених у податковiй
декларацiї Групи. В 2012 роцi ставка податку на прибуток становила 21%. Починаючи з 1 сiчня 2013 р. ставка податку

на прибуток в Українi змiнилася та становила 19% (Примiтка 7).
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов’язань за усiма тимчасовими рiзницями
на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що
враховується у податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, окрiм випадкiв,
коли:
- вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу чи зобов’язання в
господарськiй операцiї, що не є об’єднанням бiзнесу, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає анi на
бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i
- вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi компанiї, а також
iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi зменшення
тимчасової рiзницi, або iснує значна вiрогiднiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному
майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями i перенесенням на
наступнi перiоди невикористаних податкового кредиту i податкових збиткiв, якщо iснує вiрогiднiсть отримання
оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю, а також
використовувати невикористанi податковий кредит i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, окрiм
випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць, виникає в результатi
первiсного визнання активу або зобов’язання в господарськiй операцiї, що не є об’єднанням бiзнесу, та який на
момент здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i
- вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi i асоцiйованi компанiї, а також iз
часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує вiрогiднiсть
сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, вiдносно
якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й зменшується, якщо бiльше
не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або
всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються
на кожну звiтну дату й визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного
прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при
реалiзацiї активу або погашеннi зобов’язання, на основi податкових ставок i положень податкового законодавства, що
дiють, або оголошених (i практично прийнятих) на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi капiталу, визнається
у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi повного
юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони
вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим податковим органом на той самий суб’єкт
господарювання.
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:
- ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в такому разi ПДВ
визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi, залежно вiд обставин;
- дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається
до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної в консолiдованому балансi.
l) Прибуток на акцiю
Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого прибутку за перiод, який пiдлягає
розподiлу мiж власниками звичайних акцiй (прибуток за перiод мiнус дивiденди, виплаченi на привiлейованi акцiї), на
середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу.
m) Змiни в представленнi iнформацiї
У вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо заповнення форм фiнансової звiтностi вiд Мiнiстерства фiнансiв
України, в 2013 роцi Група вiдобразила наступнi змiни у звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року для
приведення презентацiї 2012 року у вiдповiднiсть до презентацiї 2013 року:
Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року Представлено ранiше Змiна Пiсля змiни
Iншi довгостроковi зобов'язання 181 27 883 28 604
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 27 883 (27 883) Зобов’язання за розрахунками зi страхування - 1 467 1 467
Зобов’язання за розрахунками з позабюджетних платежiв 1 467 (1 467) --

Поточнi забезпечення - 6 609 6 609
Зобов’язання за розрахунками з оплати працi 10 026 (6 609) 3 417
2.5 Стандарти, що були опублiкованi, але ще не набули чинностi та не були застосованi достроково
Нижче наводяться стандарти, якi були опублiкованi, але ще не набули чинностi та не були застосованi достроково на
дату випуску фiнансової звiтностi Групи згiдно з МСФЗ. Група планує прийняття цих стандартiв пiсля набрання ними
чинностi , якщо це буде доречно.
МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя i оцiнка”
МСФЗ 9 вiдображає перший етап роботи РМСБО над замiною МСБО 39 та застосовується при класифiкацiї та оцiнцi
фiнансових активiв згiдно з МСБО 39. Цей стандарт повинен був застосовуватися для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати, але внесення Поправки до МСФЗ 9 “Обов’язкова дата набрання
чинностi МСФЗ 9 та Перехiднi Розкриття Iнформацiї ” вiд грудня 2011 року, змiстила обов’язкове застосування
стандарту до 1 сiчня 2015 р. На подальших етапах РМСБО розглядатиме питання облiку хеджування та зменшення
корисностi фiнансових активiв. Застосування першого етапу МСФЗ 9 матиме вплив на класифiкацiю та оцiнку
фiнансових активiв Групи, але теоретично не вплине на класифiкацiю та оцiнку її фiнансових зобов'язань. Для
подання загальної картини Група визначить кiлькiсне значення впливу у сукупностi з вимогами iнших етапiв, щойно
вони будуть опублiкованi.
Iнвестицiйнi Суб'єкти (Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 27)
Цi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2014 року, за винятком до
вимог консолiдацiї для пiдприємств, якi пiдпадають пiд визначення iнвестицiйного об'єкта вiдповiдно до МСФЗ 10.
Виняток до вимог консолiдацiї вимагає iнвестицiйних суб'єктiв облiковувати дочiрнi пiдприємства за справедливою
вартiстю у звiтi про фiнансовi результати. Не очiкується, що ця поправка буде застосована до дiяльностi Групи.
Поправки до МСБО 32 “Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань”
В рамках даних поправок роз'яснюється значення фрази “в даний момент володiє юридичним закрiпленим правом на
здiйснення взаємозалiку”. Поправки також описують, як слiд правильно застосовувати критерiї взаємозалiку в МСБО
32 стосовно систем розрахункiв (таких як системи єдиного клiрингового центру), в рамках яких використовуються
механiзми неодночасно валових платежiв. Передбачається, що данi поправки не зроблять вплив на фiнансове
становище або фiнансовi результати дiяльностi Групи. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2014 або пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ 7 “Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань”
Згiдно з даними поправкам, компанiї зобов'язанi розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку та
вiдповiдних угодах (наприклад, угоди про надання забезпечення). Завдяки таким вимогам користувачi будуть мати
iнформацiю, корисну для оцiнки впливу угод про взаємозалiк на фiнансове становище компанiї. Новi вимоги щодо
розкриття iнформацiї застосовуються до всiх визнаних фiнансових iнструментiв, якi згортаються у вiдповiдностi до
МСБО 32 “Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї”. Вимоги щодо розкриття iнформацiї також застосовуються до
визнаних фiнансових iнструментiв, якi є предметом юридично закрiпленої генеральної угоди про взаємозалiк або
аналогiчної угоди незалежно вiд того, чи пiдлягають вони взаємозалiком згiдно МСБО 32. Поправки не зроблять
впливу на фiнансове становище або результати дiяльностi Групи. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2015 або пiсля цiєї дати.
МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя i оцiнка”
МСФЗ 9 вiдображає перший етап роботи РМСБО над замiною МСБО 39 та застосовується при класифiкацiї та оцiнцi
фiнансових активiв згiдно з МСБО 39. Цей стандарт повинен застосовуватися для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. На подальших етапах РМСБО розглядатиме питання облiку
хеджування та зменшення корисностi фiнансових активiв. Застосування першого етапу МСФЗ 9 матиме вплив на
класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Групи, але теоретично не вплине на класифiкацiю та оцiнку її фiнансових
зобов'язань. Для подання загальної картини Група визначить кiлькiсне значення впливу у сукупностi з вимогами
iнших етапiв, щойно вони будуть опублiкованi.
3. Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
За рiк, що закiнчився 31 грудня, чистий доход включав:
2013 р. 2012 р.
Продаж та транспортування природного газу 750 709 922 091
Продаж скрапленого газу 93 990 44 099
Iншi доходи 32 471 33 424
877 170 999 614
4. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
За рiк, що закiнчився 31 грудня, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включала:
2013 р. 2012 р.
Собiвартiсть природного газу 522 206 674 220
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 96 639 89 028
Витрати на транспортування газу магiстральними та iншими мережами 60 635 55 316
Собiвартiсть скрапленого газу 79 095 35 275
Знос та амортизацiя 31 257 30 566

Iншi витрати 41 916 37 061
831 748 921 466
5. Iншi операцiйнi доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi доходи включали:
2013 р. 2012 р.
Сторнування резерву пiд знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi 35 400 Комiсiйний дохiд з продажу скрапленого газу 9 220 585
Дохiд вiд отриманих штрафiв 514 376
Iншi операцiйнi доходи 1 916 1 975
47 050 2 936
6. Адмiнiстративнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включали:
2013 р. 2012 р.
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 10 096 8 860
Витрати на банкiвськi послуги, страхування та iншi професiйнi послуги 2 846 3 521
Запаснi частини та витратнi матерiали 1 314 1 428
Знос та амортизацiя 604 244
Iншi витрати 1 255 1 399
16 115 15 452
7. Iншi операцiйнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi витрати включали:
2013 р. 2012 р.
Зменшення корисностi основних засобiв (Примiтка 8) 79 999 Формування резерву сумнiвних боргiв та списання виробничих запасiв 2 938 42 167
Нарахованi штрафи та пенi 5 453 1 231
Невiдшкодований податок на додану вартiсть 797 594
Iншi операцiйнi витрати 5 529 4 228
94 716 48 220
8. Фiнансовi витрати та iншi фiнансовi доходи
Фiнансовi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, фiнансовi витрати включали:
2013 р. 2012 р.
Витрати за первiсним визнанням довгострокових депозитiв 19 844 Процентнi витрати за реструктурованою кредиторською заборгованiстю врахованою по справедливiй вартостi 5 283 5
396
Процентнi витрати по пенсiйних зобов'язаннях 1 578 1 518
26 705 6 914
Iншi фiнансовi доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi фiнансовi доходи включали:
2013 р. 2012 р.
Процентнi доходи по довгострокових та короткострокових депозитах, розмiщених в банках 7 229 6 381
Процентнi доходи за довгостроковими депозитами на умовах субординованого боргу 716 7 945 6 381
9. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi
За рiк, що закiнчився, податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi включав:
2013 р. 2012 р.
Витрати з поточного податку на прибуток 9 926 13 307
Вiдстрочений податок на прибуток (11 865) (1 489)
Всього (доходiв)/витрат з податку на прибуток (1 939) 11 818
1 сiчня 2011 р. набув чинностi новий Податковий кодекс. Серед iншого, вiн передбачає поетапну змiну ставок податку
на прибуток пiдприємств з 25% на 16% протягом 2011-2016 рокiв. Впродовж 2012 року застосовна ставка податку на
прибуток пiдприємств в Українi складала 21%, а у 2013 роцi – 19%. Починаючи з 1 сiчня 2014 р. застосовна ставка
податку на прибуток пiдприємств в Українi становить 18%, за 1 сiчня 2015 р. – 17%, та з 1 сiчня 2016 р. – 16%.
Нижче наведено узгодження мiж фактичними витратами з податку на прибуток та добутком бухгалтерського
прибутку до оподаткування i нормативної ставки податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012
рр.:
2013 р. 2012 р.
(Збиток)/прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування (37 119) 16 879
Податок на прибуток за дiючою ставкою (7 053) 3 545
Чистий вплив неоподатковуваних доходiв та витрат, що не включаються до складу валових витрат (доходiв), при

визначеннi оподаткованого прибутку 1 319 9 412
Невизнаний вiдстрочений податковий актив 3 799 Вплив змiни податкової ставки (5) (1 139)
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi (1 939) 11 818
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. вiдстрочений податок на прибуток виник за наступними статтями:
31 грудня 2012 р. Виникнення i змiни тимчасових рiзниць у звiтi про фiнансовi результати Виникнення i змiни
тимчасових рiзниць у звiтi про iнший сукупний доход 31 грудня 2013 р.
Вiдстроченi податковi активи
Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 9 313 (5 514) - 3 799
Основнi засоби - 13 807 - 13 807
Запаси 328 482 - 810
Зобов’язання пенсiйного забезпечення 2 515 (344) (116) 2 055
Iншi необоротнi активи - 3 100 - 3 100
Iнше - 391 - 391
Сумарнi вiдстроченi податковi активи 12 156 11 922 (116) 23 962
Мiнус невизнаний вiдстрочений податковий актив - (3 799) - (3 799)
Вiдстроченi податковi активи 12 156 8 123 (116) 20 163
Вiдстроченi податковi зобов’язання
Основнi засоби (1 522) 1 522 - Торгова кредиторська заборгованiсть (9 422) 1 763 - (7 659)
Iнше (457) 457 - Вiдстроченi податковi зобов’язання (11 401) 3 742 - (7 659)
Вiдстрочений податок, чиста позицiя 755 11 865 (116) 12 504
Станом на 31 грудня 2011 р. та 31 грудня 2011 р. вiдстрочений податок на прибуток стосувався такого:
31 грудня
2011 р. Виникнення i змiни тимчасових рiзниць у звiтi про фiнансовi результати Виникнення i змiни тимчасових
рiзниць у звiтi про iнший сукупний доход 31 грудня 2012 р.
Вiдстроченi податковi активи
Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 4 154 5 159 - 9 313
Основнi засоби 2 696 (2 696) - Запаси 445 (117) - 328
Зобов’язання пенсiйного забезпечення 2 081 361 73 2 515
Iнше 1 345 (1 345) - Сумарнi вiдстроченi податковi активи 10 721 1 362 73 12 156
Мiнус невизнаний вiдстрочений податковий актив - - - Вiдстроченi податковi активи 10 721 1 362 73 12 156
Вiдстроченi податковi зобов’язання
Основнi засоби - (1 522) - (1 522)
Торгова кредиторська заборгованiсть (11 528) 2 106 - (9 422)
Iнше - (457) - (457)
Вiдстроченi податковi зобов’язання (11 528) 127 - (11 401)
Вiдстрочений податок, чиста позицiя (807) 1 489 73 755
10. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй протягом 2013-2012 рокiв були
такими:
Земля, будiвлi та споруди Газотранспортне обладнання Транспорт i iншi основнi засоби Незавершенi капiтальнi
iнвестицiї Всього
Вартiсть на 31 грудня 2011 р. 19 437 260 090 20 696 6 892 307 115
Надходження 74 30 476 14 287 8 356 53 193
Переведення 7 4 235 78 (4 320) Вибуття - - (201) - (201)
Амортизацiйнi вiдрахування (808) (13 321) (17 418) - (31 547)
31 грудня 2012 р. 18 710 281 480 17 442 10 928 328 560
Надходження 2 685 25 866 21 465 8 470 58 486
Переведення 148 5 625 503 (6 276) Вибуття - (13) (146) - (159)
Амортизацiйнi вiдрахування (1 148) (11 891) (18 869) - (31 908)

Зменшення корисностi (Примiтка 6) (5 075) (74 924) - - (79 999)
31 грудня 2013 р. 15 320 226 143 20 395 13 122 274 980
На 31 грудня 2012 р.
Первiсна вартiсть 20 317 305 889 47 727 10 928 384 861
Накопичена амортизацiя (1 607) (24 409) (30 285) - (56 301)
18 710 281 480 17 442 10 928 328 560
На 31 грудня 2013 р.
Первiсна вартiсть 23 150 337 366 67 679 13 122 441 317
Накопичена амортизацiя (7 830) (111 223) (47 284) - (166 337)
15 320 226 143 20 395 13 122 274 980
Газотранспортне обладнання, в основному, являє собою державне майно, отримане у господарське вiдання.
Перевiрка зменшення корисностi
Керiвництво Групи виявило певнi ознаки зменшення корисностi основних засобiв. Внаслiдок цього була проведена
перевiрка на предмет зменшення корисностi станом на 31 грудня 2013 року.
Станом на 31 грудня 2013 року вартiсть вiдшкодування основних засобiв складала 260 568 тис. грн. Вона була
визначена шляхом розрахунку цiнностi вiд використання активiв на рiвнi Групи на основi прогнозованих грошових
потокiв, що базуються на фiнансових планах, затверджених керiвництвом на п'ятирiчний термiн. Ставка
дисконтування до оподаткування, що застосовується до прогнозованих грошових потокiв, склала 14.88-15 %, а
грошовi потоки за межами п'ятирiчного термiну були екстрапольованi з урахуванням темпу зростання, що дорiвнює
2%. У результатi даного аналiзу станом на 31 грудня 2013 Група визнала збиток вiд знецiнення у розмiрi 79 999 тис.
грн. Нараховане знецiнення будо вiдображено у складi iнших операцiйних витрат у звiтi про фiнансовi результати.
11. Iншi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31 грудня, iншi фiнансовi iнвестицiї Компанiї включали наступнi фiнансовi iнвестицiї:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Довгостроковий депозит 54 801 Iнвестицiї, якi утримуються до погашення 12 104 66 905 Станом на 31 грудня 2013 року iнвестицiї, якi утримуються до погашення являють собою облiгацiї ПрАТ “Газтек” на
суму 20 000 тис. грн., якi Група придбала в груднi 2013 року. Вiдсоткова ставка за цими облiгацiями складає 6,5%
рiчних, термiн погашення – 7 листопада 2028 року.
В квiтнi 2013 року Група розмiстила депозит в банку "Комерцiйний банк "Надра" на умовах субординованого боргу
строком на 7 рокiв в сумi 66 000 тис. грн., з вiдсотковою ставкою 10% рiчних.
12. Виробничi запаси
Станом на 31 грудня виробничi запаси включали:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Запаснi частини i витратнi матерiали 3 660 6 724
Скраплений газ 5 394 4 468
Iншi 750 908
9 804 12 100
13. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть включала:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Дебiторська заборгованiсть за природний газ 69 805 100 734
Дебiторська заборгованiсть за послуги постачання 12 192 11 730
Iнша дебiторська заборгованiсть 7 275 6 537
89 272 119 001
Мiнус - резерв сумнiвних боргiв (32 894) (69 478)
56 378 49 523
В середньому, контрактний термiн погашення дебiторської заборгованостi складає 30 днiв.
Рух за статтями резерву сумнiвних боргiв, що являє собою зменшення корисностi дебiторської заборгованостi, є
таким:
Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi Зменшення корисностi на колективнiй основi Всього
На 31 грудня 2011 р. 1 369 27 345 28 714
Нараховано за рiк - 41 042 41 042
Списання (278) - (278)
На 31 грудня 2012 р. 1 091 68 387 69 478
Нараховано за рiк - (35 400) (35 400)
Списання (1 091) (93) (1 184)
На 31 грудня 2013 р. - 32 894 32 894
Станом на 31 грудня аналiз дебiторської заборгованостi за строками погашення за вирахуванням резерву сумнiвних

боргiв є таким:
Всього Непрострочена та не знецiнена Прострочена, але не знецiнена
< 1 року > 1 року
31 грудня 2013 р. 56 378 21 200 35 178 31 грудня 2012 р. 49 523 18 062 21 646 9 815
14. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включала:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Авансовi платежi за природний газ 17 810 8 154
Авансовi платежi за товари та послуги 9 378 1 726
Авансовi платежi за транспортування природного газу 211 141
27 399 10 021
15. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в гривнi 29 095 141 529
29 095 141 529
16. Власний капiтал
Зареєстрований статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр., зареєстрований статутний капiтал Групи складав 160 972 звичайних акцiй
номiнальною вартiстю 1.5 грн. кожна. Одна акцiя дає право одного голосу. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр.,
загальна облiкова вартiсть внесеного капiталу становила 241 тис. грн.
Резерв коригування на гiперiнфляцiю включено до iншого додаткового капiталу, як описано нижче.
Iнший додатковий капiтал
(а) Договiрна вартiсть безкоштовно отриманих основних засобiв
Додатковий капiтал включає безкоштовно отримане державне майно за вартiстю, що була узгоджена мiж Групою та
розпорядником майна.
(б) Резерв коригування на гiперiнфляцiю
Додатковий капiтал також включає резерв коригування на гiперiнфляцiю в сумi 214 тис. грн.. Вiн визначає
коригування статутного капiталу до повної вартостi з урахуванням ефекту iнфляцiї у перiод, коли економiка України
вважалась гiперiнфляцiйною. Коригування визначено на основi iндексу iнфляцiї, що публiкується Державним
комiтетом статистики України та розраховано за перiод з дати реєстрацiї Компанiї у статусi акцiонерного товариства
по 31 грудня 2000 р., коли економiка України перестала вважатися гiперiнфляцiйною.
17. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня кредиторська заборгованiсть включала:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Заборгованiсть за природний газ 35 281 97 122
Заборгованiсть за матерiали та послуги 15 701 6 135
Заборгованiсть за транспортування природного газу 3 113 3 878
Iнша заборгованiсть - 691
54 095 107 826
В середньому, контрактний термiн погашення кредиторської заборгованостi складає 30 днiв.
Станом на 31 грудня 2013 р. кредиторська заборгованiсть за природний газ по якiй вийшов строк погашення згiдно з
контрактними зобов’язаннями вiдсутня (31 грудня 2012 р.: 16 898 тис. грн.).
18. Iншi довгостроковi зобов’язання, включаючи поточну частину
Група реструктурувала вiдповiдну кредиторську заборгованiсть за природний газ на основi угод, пiдписаних з
постачальниками природного газу. Станом на 31 грудня 2013 року реструктурувана кредиторська заборгованiсть,
включаючи поточну частину, складала 33 371 тис. грн. (недисконтована вартiсть – 76 520 тис. грн.) Станом на 31
грудня 2012 р., реструктурувана кредиторська заборгованiсть, включаючи поточну частину, складала 32 426 тис. грн.
(недисконтована вартiсть – 82 568 тис. грн.) Реструктурована кредиторська заборгованiсть пiдлягає погашенню у
2014–2032 роках.
19. Забезпечення виплат персоналу
Група несе зобов’язання одноразової виплати пенсiйного забезпечення працiвникам з тривалим стажем, а також
бонусiв з нагоди ювiлею.
Крiм цього, Група несе зобов’язання компенсувати Державi Українi суму пенсiйних нарахувань, що виплачуються
Державою спiвробiтнику Групи, який працював певний перiод часу у шкiдливих умовах (як зазначено статутними
положеннями) i який, таким чином, має право на раннiй вихiд на пенсiю i отримання пенсiйного забезпечення до
досягнення звичайного пенсiйного вiку (як визначено статутними положеннями).
Станом на 31 грудня зобов’язання вiдображенi у консолiдованому балансi включають:

Пенсiї за шкiдливi умови Одноразова виплата при виходi на пенсiю Ювiлейнi та iншi виплати Всього
31 грудня 2013 р. 778 4 659 8 133 13 570
31 грудня 2012 р. 964 4 402 7 781 13 147
Витрати вiдображенi у консолiдованих звiтах про фiнансовi результати та звiтi про iнший сукупний дохiд за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2013 р., включають:
Пенсiї за шкiдливi умови Одноразова виплата при виходi на пенсiю Ювiлейнi та iншi виплати Всього
Витрати за вiдсотками 116 528 934 1 578
Вартiсть поточних послуг 75 246 670 991
Вiдображений актуарний прибуток (344) (379) (446) (1 169)
(153) 395 1 158 1 400
Витрати вiдображенi у консолiдованих звiтах про фiнансовi результати та звiтi про iнший сукупний дохiд за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2012 р., включають:
Пенсiї за шкiдливi умови Одноразова виплата при виходi на пенсiю Ювiлейнi та iншi виплати Всього
Витрати за вiдсотками 114 529 876 1 519
Вартiсть поточних послуг 132 247 696 1 075
Вартiсть минулих послуг 157 - - 157
Вiдображений актуарний прибуток (347) (466) (313) (1 126)
56 310 1 259 1 625
Рух вiдображених зобов’язань у консолiдованому балансi становить:
Пенсiї за шкiдливi умови Одноразова виплата при виходi на пенсiю Ювiлейнi та iншi виплати Всього
На 31 грудня 2011 950 4 405 7 296 12 651
Суми вiдображенi у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати 43 775 1 258 2 076
Суми вiдображенi у складi iншого сукупного доходу 12 (466) - (454)
Виплаченi винагороди (41) (312) (773) (1 126)
На 31 грудня 2012 964 4 402 7 781 13 147
Суми вiдображенi у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати 191 774 1 158 2 123
Суми вiдображенi у складi iншого сукупного доходу (344) (379) - (723)
Виплаченi винагороди (33) (138) (806) (977)
На 31 грудня 2013 778 4 659 8 133 13 570
Фактори впливу на зобов’язання по виплатам винагород спiвробiтникам
Незалежний квалiфiкований актуарiй робить пiдрахунок зобов’язань по виходу на пенсiю та iншим виплатам
спiвробiтникам.
Основнi умови, що визначають зобов’язання по виплатi винагороди спiвробiтнику зазначенi нижче:
31 грудня
2013 р. 31 грудня
2012 р.
Дисконтна ставка 12% 12%
Щорiчний прирiст майбутньої заробiтної плати 4.64% 6.44%
Плиннiсть кадрiв 10.06% 10.3%
Прирiст заробiтної плати вираховується на основi очiкуваного бюджету i прогнозованого приросту заробiтної плати
для спiвробiтникiв Групи.
Плиннiсть кадрiв оцiнюється по очiкуванiй прогнозованiй плинностi враховуючи iсторичний досвiд.
Чутливiсть винагороди по закiнченню трудової дiяльностi та iнших довгострокових зобов’язань з винагороди щодо
основних припущень є наступним:
• збiльшення зменшення на 1 вiдсоток дисконтної ставки пiдвищить рiвень зобов’язань до 771 тис. грн. (2012: 580 тис.
грн..).
• на 1 вiдсоток приросту заробiтної ставки пiдвищить рiвень зобов’язань до 656 тис. грн. (2012: 273 тис. грн.)
20. Операцiї з пов’язаними сторонами
Пов’язанi сторони Групи включають акцiонерiв та пiдприємства, що контролюються державою або знаходяться пiд
спiльним контролем з боку держави. Найбiльш суттєвi операцiї з пов’язаними сторонами стосуються придбання та
транспортування газу. Пов’язаними сторони, якi є iндивiдуально суттєвими, є НАК «Нафтогаз України», його дочiрнi
пiдприємства - ДК «Газ України», ДК «Укргазвидобування» та ДК «Укртрансгаз», а також його спiльнi пiдприємства
(надалi – НАК «Нафтогаз України»). Залишки та операцiї з зазначеними пов’язаними сторонами станом на 31 грудня
2013 та 2012 рр. та 31 грудня 2012 р., та за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рр., поданi нижче.
Починаючи з вересня 2012 року, опосередкована доля НАК «Нафтогаз України» у статутному капiталi Компанiї
зменшилась i вона перестала мати значний вплив на операцiйну дiяльнiсть Групи. Таким чином, пiдприємства, що
контролюються державою припинили бути пов’язаними до Групи з цiєї дати.
Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами, якi є iндивiдуально суттєвими, були такими (без урахування резерву
сумнiвних боргiв):
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Необоротнi активи
Iншi фiнансовi iнвестицiї 12 104 -

За роки, що закiнчилися 31 грудня, операцiї Групи з пiдприємствами, що є окремо суттєвими i контролюються
державою, включали:
2013 р. 2012 р.
Придбання газу - 521 686
Придбання послуг з транспортування газу магiстральними газопроводами - 18 742
Придбання скрапленого газу - 3 298
Група також здiйснює операцiї з iншими пiдприємствами, що контролюються державою i не є iндивiдуально
суттєвими. Цi операцiї здiйснюються на постiйнiй основi у ходi звичайної господарської дiяльностi та включають
продаж газу та придбання матерiалiв, послуг i обладнання.
Умови операцiй з пов’язаними сторонами
Залишки за операцiями на кiнець року є незабезпеченими, безпроцентними, та погашаються грошовими коштами. За
дебiторською або кредиторською заборгованiстю пов’язаних сторiн не було надано або отримано жодних гарантiй.
Станом на 31 грудня 2013 року Група резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi пов’язаних сторiн
вiдсутнiй(31 грудня 2012 р.: 1 372 тис. грн.).
Винагорода ключового управлiнського персоналу Групи
Винагорода, виплачена ключовому управлiнському персоналу в кiлькостi 14 осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013
р., склала 2 228 тис. грн., i включена в адмiнiстративнi витрати (31 грудня 2012 р.: 1 425 тис. грн.).
Група не застосовує винагород у формi опцiонiв на придбання акцiй для керiвникiв та не має зобов’язань з пенсiйного
забезпечення перед колишнiми або теперiшнiми членами Правлiння i Наглядової ради.
21. Договiрнi та умовнi зобов’язання
a) Загальнi умови функцiонування
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, якi
властивi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi на
ринках капiталу та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом
платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України значною мiрою залежатиме вiд полiтики та дiй уряду,
спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього,
дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв. Українська економiка
пiддається впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки.
У листопадi 2013 року, український уряд вiдмовився пiдписати угоду про асоцiацiю з Європейським Союзом, що
призвело до акцiй протесту i ознакам полiтичної нестабiльностi. У сiчнi-лютому 2014 року, полiтичнi хвилювання
загострилися i призвели до того, що Президент i бiльшiсть урядовцiв були вiдстороненi парламентом. Парламент
iнiцiював полiтичнi реформи, призначив перехiдний уряд i почав формувати пакет антикризових заходiв. 21 березня
2014 року Україна пiдписала полiтичну частину угоди про асоцiацiю з Європейським Союзом.
Крiм того, з 1 сiчня 2014 року по 2 квiтня 2014 року, українська гривня знецiнилася вiдносно основних iноземних
валют приблизно на 39%, а Нацiональний банк України ввiв обмеження на купiвлю iноземної валюти на
мiжбанкiвському ринку. Мiжнароднi рейтинговi агентства понизили кредитний рейтинг України. Вищевказанi подiї
призвели до погiршення лiквiдностi i умов кредитування i доступностi кредитних ресурсiв.
Керiвництво здiйснює монiторинг всiх змiн в поточному середовищi та вживає вiдповiдних заходiв у разi потреби.
Подальша ескалацiя подiй, включаючи полiтичнi хвилювання, можуть негативно вплинути на результати дiяльностi та
фiнансовий стан Групи таким чином, що не є можливим визначити в даний час.
b) Вплив уряду на полiтику встановлення тарифiв
Український газовий сектор знаходиться на етапi реструктуризацiї та реформування. Майбутнi напрямки та
результати реформ наразi важко передбачити.
Потенцiйнi реформи в iснуючiй системi встановлення тарифiв, бюджетний дефiцит та нестача бюджетних коштiв для
багатьох державних та нещодавно приватизованих пiдприємств для поточного погашення зобов’язань можуть мати
значний вплив на пiдприємства газового сектору. Крiм цього, Група не може припинити надання послуг деяким своїм
клiєнтам (державнi та комунальнi органiзацiї), незалежно вiд того, оплачують цi клiєнти наданi послуги, чи нi.
З огляду на невизначенiсть щодо майбутнiх змiн у регулюваннi газового сектору, наразi неможливо визначити
потенцiйний вплив цих реформ на фiнансовий стан Групи та її дiяльнiсть.
c) Державне майно, отримане у господарське вiдання
Станом на 1 сiчня 2011 року Група мала договiр з НАК «Нафтогаз України» на оперативне управлiння державним
майном. В кiнцi 2012 року цей договiр припинив свою дiю i стосовно цього майна Група пiдписала договiр щодо
надання на правi господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу
природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства iз газопостачання та
газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва (далi – «Договiр») з Мiнiстерством
енергетики та вугiльної промисловостi України.
Договiр дiє до моменту вiдчуження майна з державної власностi. Договiр може бути розiрваний за взаємною згодою
сторiн, у випадку лiквiдацiї Групи та у випадку невиконання Групою певних положень Договору, таких як
забезпечення умов безпечної та безаварiйної експлуатацiї державного майна, виконання робiт, пов’язаних з
полiпшенням, вiдновленням, ремонтом, реконструкцiєю та технiчним обслуговуванням державного майна, вiдповiдно
до умов чинного законодавства України.
З огляду на те, що державна власнiсть не пiдлягає приватизацiї i складає суттєву частину бiзнесу Групи, майбутня
дiяльнiсть i фiнансовi показники Групи залежать вiд подовження дiї Договору.

Керiвництво вважає, що навiть у разi припинення дiї Договору, Група продовжить використовувати цi активи у
газорозподiльному секторi в осяжному майбутньому.
d) Податковi ризики
Операцiї Групи та її фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу регуляторних змiн в Українi, в тому числi
впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних актiв.
Група виступає стороною кiлькох судових розглядiв з податковими органами. Коли ризик вибуття ресурсiв,
спричинений певною невизначенiстю українського податкового законодавства та регуляторної бази, вважався
iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Група вiдповiдним чином включила такi вибуття до
консолiдованого звiту про фiнансовi результати. Станом на 31 грудня 2013 р. не iснує спорiв з податковими органами
що можуть призвести до нарахування додаткових сум податкiв.
e) Юридичнi аспекти
У ходi звичайної господарської дiяльностi Група є об’єктом судових позовiв i претензiй. Коли ризик вибуття ресурсiв,
пов’язаний iз такими судовими позовами i претензiями, вважався iмовiрним та сума такого вибуття могла бути
достовiрно оцiнена, Група вiдповiдним чином включила такi вибуття до звiту про фiнансовi результати. Станом на 31
грудня 2013 року Група вiдобразила такi нарахованi зобов’язання у складi iнших поточних зобов’язань в сумi 8 158
тис. грн. (2012: 3 079 тис. грн.). Якщо керiвництво Групи оцiнює ризик вибуття ресурсiв як iмовiрний або сума такого
вибуття не може бути достовiрно оцiнена, Група не створює резерву пiд умовнi зобов’язання. Такi умовнi
зобов’язання вiдображаються у цiй фiнансовiй звiтностi. Цi умовнi зобов’язання можуть реалiзуватись у майбутньому,
якщо вибуття ресурсiв стане можливим.
f) Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська дiяльнiсть Групи може завдавати шкоди навколишньому середовищу. Нормативнi положення
щодо охорони навколишнього середовища в Українi змiнюються та постiйно переглядаються. В мiру визначення
зобов’язань вони негайно визнаються. Потенцiйнi зобов’язання, що можуть виникнути в результатi суворiшого
застосування iснуючих нормативно-правових актiв, позовiв громадян або змiн у законодавствi чи нормативноправових актах, наразi неможливо оцiнити. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов застосування вимог
законодавчих актiв не iснує суттєвих зобов’язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, якi мають бути
нарахованi у фiнансовiй звiтностi.
i) Страхування
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р., Група уклала договiр страхування майна загальна сума страхових
платежiв за яким складає 936 тис. грн, заборгованiсть по платежах станом на 31 грудня 2013р. склала 468 тис. грн
(2012 р.: нуль).
h) Концентрацiя закупок
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р., Група придбавала природний газ та послуги з транспортування газу
магiстральними газопроводами у НАК «Нафтогаз України» або її дочiрнього пiдприємства ДК «Газ України» на суму
420 026 тис. грн. (2012: 586 058 тис. грн.).
22. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика
Основнi фiнансовi iнструменти Групи включають дебiторську та кредиторську заборгованiсть, процентнi кредити та
позики, грошовi кошти та їх еквiваленти та фiнансовi iнвестицiї. Основна цiль цих фiнансових iнструментiв –
забезпечити фiнансування дiяльностi Групи. Група має рiзнi iншi фiнансовi активи i зобов’язання, такi як iнша
дебiторська та iнша кредиторська заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйно-господарської
дiяльностi Групи.
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Групи ризик лiквiдностi, кредитний ризик та процентний
ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Група не зазнає валютного ризику. Група не
зазнає процентного ризику, оскiльки процентна ставка за вiдновлювальною кредитною лiнiєю Групи не має змiнної
частини i не прив’язана до будь-якої референтної ставки.
Ризик лiквiдностi
Метою Групи є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом використання умов кредитування, що
надаються постачальниками, а також залучення процентних позик. Група аналiзує свої активи та зобов’язання за їх
строками погашення та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов’язань за
вiдповiдними iнструментами.
У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов’язань Групи станом на 31 грудня на основi
недисконтованих контрактних платежiв:
31 грудня 2013 р. До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки 3-6 рокiв Понад 6 рокiв Всього
Iншi довгостроковi зобов’язання 2 880 2 880 11 521 17 282 41 957 76 520
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 54 095 - - - 54 095
Iншi поточнi зобов’язання 8 158 - - - - 8 158
65 133 2 880 11 521 17 282 41 957 138 773
31 грудня 2012 р. До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки 3-6 рокiв Понад 6 рокiв Всього
Iншi довгостроковi зобов’язання 2 880 2 880 11 521 17 282 48 004 82 567

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 107 826 - - - 107 826
Iншi поточнi зобов’язання 3 079 - - - - 3 079
113 785 2 880 11 521 17 282 48 004 193 472
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно створюють значний кредитний ризик, переважно включають дебiторську
заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти.
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Група не вимагає застави за
фiнансовими активами. Керiвництво розробило кредитну полiтику, й потенцiйнi кредитнi ризики постiйно
вiдслiдковуються. Кредитний ризик Групи вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i
керiвництво Група вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах сумнiвних боргiв.
Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Групи, якi включають грошовi кошти та їх еквiваленти,
здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента розрахуватися за своїми зобов’язаннями перед Групою.
Сума максимального розмiру ризику в таких випадках дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових
iнструментiв.
Станом на 31 грудня 2013 року 91% грошових коштiв та їх еквiвалентiв Групи сконцентровано в однiй фiнансовiй
установi.
Управлiння ризиком недостатностi капiталу
Завданням Групи при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Групи продовжувати функцiонувати на
безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також
забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Групи.
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Групи й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння
капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Протягом рокiв,
що закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рр., цiлi, полiтика та процедури Групи щодо управлiння капiталом не зазнали
змiн.
Група контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою чисту заборгованiсть,
подiлену на власний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Група включає до складу чистої заборгованостi iншi
довгостроковi зобов’язання, включаючи поточну частину, кредиторську заборгованiсть, поточнi зобов’язання з
одержаних авансiв та iншi поточнi зобов’язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Iншi довгостроковi зобов’язання, включаючи поточну частину 32 426 33 371
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 54 095 107 826
Поточнi зобов’язання з одержаних авансiв 45 918 44 234
Iншi поточнi зобов’язання 8 158 3 079
Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти (29 095) (141 529)
Чиста заборгованiсть 111 502 46 981
Всього власний капiтал 317 667 328 973
Капiтал i чиста заборгованiсть 429 169 375 954
Коефiцiєнт платоспроможностi 26% 12%
23. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної ринкової iнформацiї та
вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно обґрунтоване судження при тлумаченнi
ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають суми, якi Група може отримати в iснуючiй
ринковiй ситуацiї.
Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської заборгованостi
майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв’язку з короткостроковiстю погашення цих iнструментiв.
Процентнi позики мають фiксованi процентнi ставки, що вiдображають поточнi умови для аналогiчної заборгованостi.
Балансова вартiсть цих боргових зобов’язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Всi активи та зобов’язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi,
класифiкується в рамках iєрархiї джерел справедливої вартостi, що подана нижче, на пiдставi вихiдних даних
найнижчого рiвня, якi є значущими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому:
- Рiвень 1: ринковi котирування (без коригувань) iдентичних активiв або зобов’язань на активних ринках;
- Рiвень 2: моделi оцiнки, для яких всi вхiднi данi, якi мають суттєвий вплив на визначену справедливу вартiсть
вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї та базуються прямо або опосередковано на ринкових даних;
- Рiвень 3: моделi оцiнки, якi використовують вхiднi данi, якi мають суттєвий вплив на визначення справедливої
вартостi, вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї та не є спостережуваними на ринку.
У випадку активiв i зобов’язань, що визнаються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй основi, Група визначає факт
переведення мiж рiвнями джерел iєрархiї, повторно аналiзуючи класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних найнижчого
рiвня, якi є значущими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду.
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. Група не мала фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю,

за виключенням грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв та довгострокових фiнансових iнвестицiй.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Всi питання порядку денного буди розглянутi вiдповiдно до
чинного законодавства, а саме питання дематерiалiзацiїї акцiї

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

6

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Будь-якi комiтети не
створювались.

Інші (запишіть)

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Члени Наглядової ради, в т.ч.
Голова вiдповiдно до Положення
про Наглядову раду ПАТ
"Житомиргаз", затвердженого
протоколом загальних зборiв
акцiонерiв вiд 01 квiтня 2013 року
№18, якi є юридичними особами
виконуютьт свої обов’язки
безоплатно.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду ПАТ
"Житомиргаз", затвердженого протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 01
квiтня 2013 року №18 члени наглядової обираються з числа фiзичних осiб, якi
мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з юридичних осiб - акцiонерiв.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Члени Нагялдової ради
самостiйно працювали над
документами акцiонерного
товариства.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Так

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Ні

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi Положення якi регулюють
дiяльнiть Товариства як емiтента
вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
Документи
пресі,
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
в
зборах
базі даних
акціонера акціонерного
акціонерному
НКЦПФР про
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

У звязку з приведенням звiтностi
Товариства у вiдпорвiдностi до
вимог МСФЗ

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Товариство планує залучити фiнансовi iнвестицiї шляхом
придбання облiгацiй.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Принципи та правила корпоративного управлiння не приймався
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ "ЖИТОМИРГАЗ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

03344071

за КОАТУУ 1810136600

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
35.22

2716

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул.Фещенка-Чопiвського, буд.35,
м.Житомир, Житомирська область, 10002

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

144

224

0

первісна вартість

1001

1328

1310

0

накопичена амортизація

1002

-1214

-1086

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

10928

13122

0

Основні засоби:

1010

317632

261858

0

первісна вартість

1011

373933

428195

0

знос

1012

-56301

-166337

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

66905

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

755

12504

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

5590

5353

0

Усього за розділом I

1095

335019

359966

0

Запаси

1100

12100

9804

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

49523

56378

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

10021

27399

0

з бюджетом

1135

1399

4314

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

561

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

751

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

141529

29095

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

3000

0

Усього за розділом II

1195

214572

131302

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

549591

491268

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

241

241

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

299184

323969

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

29548

-6543

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

328973

317667

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

28064

27406

0

Довгострокові забезпечення

1520

13147

13570

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

41211

40976

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

5307

5020

0

за товари, роботи, послуги

1615

107826

54095

0

за розрахунками з бюджетом

1620

2845

2198

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1467

1363

0

за розрахунками з оплати праці

1630

3417

3889

0

за одержаними авансами

1635

44234

45918

0

за розрахунками з учасниками

1640

4623

3794

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

6609

8190

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3079

8158

0

Усього за розділом IІІ

1695

179407

132625

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

549591

491268

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки
Керівник

Ющенко Валентин Iванович

Головний бухгалтер

Бондаренко Наталiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ "ЖИТОМИРГАЗ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

03344071

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

877170

999614

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 831748 )

( 921466 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

45422

78148

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

47050

2936

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 16115 )

( 15452 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 94716 )

( 48220 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

17412

збиток

2195

( 18359 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

7945

6381

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 26705 )

( 6914 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

16879

збиток

2295

( 37119 )

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

1939

-11818

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

5061

збиток

2355

( 35180 )

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

723

454

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

723

454

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

-116

-73

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

607

381

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-34573

5442

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

602615

711395

Витрати на оплату праці

2505

79719

73111

Відрахування на соціальні заходи

2510

27016

24777

Амортизація

2515

31861

30810

Інші операційні витрати

2520

201368

145045

Разом

2550

942579

985138

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

160972

160972

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

160972

160972

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-219.00

31.00

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-219.00

31.00

Дивіденди на одну просту акцію

2650

9.43

67.73

Примітки

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю за звiтний
та попереднiй перiод (рядок 2610), скоригований чистий
прибуток (збиток) на одну просту акцiю за звiтний та
попереднiй перiод (рядок 2615), дивiденди на одну просту
акцiю за звiтний та попереднiй перiод(рядок 2650)
зазначаються у гривнях. Iз -за технiчної неможливостi
даної програми зазначити в стрiчцi 2300 (Витрати (дохiд) з
податку на прибуток) за звiтний перiод дохiд складає 1939
тис.грн., за попереднiй перiод витрати складали 11818
тис.грн.

Керівник

Ющенко Валентин Iванович

Головний бухгалтер

Бондаренко Наталiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ "ЖИТОМИРГАЗ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

03344071

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1125636

1062389

Повернення податків і зборів

3005

0

115

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

28730

107490

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 990336 )

( 849055 )

Праці

3105

( 68521 )

( 64050 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 33104 )

( 30720 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 77660 )

( 91649 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 7278 )

( 6100 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-22533

128420

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

270

980

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

7099

6381

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 86000 )

(0)

необоротних активів

3260

( 12325 )

( 31656 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-90956

-24295

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

3400

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

-1000

Сплату дивідендів

3355

( 2345 )

( 6279 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

( 6914 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

1055

-14193

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-112434

89932

Залишок коштів на початок року

3405

141529

51597

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

29095

141529

Примітки
Керівник

Ющенко Валентин Iванович

Головний бухгалтер

Бондаренко Наталiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ "ЖИТОМИРГАЗ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

03344071

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЖИТОМИРГАЗ"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

03344071

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

241

0

299184

0

29548

0

0

328973

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

241

0

299184

0

29548

0

0

328973

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-35180

0

0

-35180

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

607

0

0

607

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

-1518

0

0

-1518

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

24785

0

0

0

0

24785

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

24785

0

-36091

0

0

-11306

Залишок на
кінець року

4300

241

0

323969

0

-6543

0

0

317667

Примітки
Керівник

Ющенко Валентин Iвановия

Головний бухгалтер

Бондаренко Наталiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ "ЖИТОМИРГАЗ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

03344071

за КОАТУУ 1810136600

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
35.22

2716

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул.Фещенка-Чопiвського, буд.35,
м.Житомир, Житомирська область, 10002

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

114

224

0

первісна вартість

1001

1328

1310

0

накопичена амортизація

1002

-1214

-1086

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

10928

13122

0

Основні засоби:

1010

317632

261858

0

первісна вартість

1011

373933

428195

0

знос

1012

-56301

-166337

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

66905

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

755

12504

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

5590

5353

0

Усього за розділом I

1095

335019

359966

0

Запаси

1100

12100

9804

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

49523

56378

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

10021

27399

0

з бюджетом

1135

1399

4314

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

561

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

751

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

141529

29095

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

3000

0

Усього за розділом II

1195

214572

131302

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

549591

491268

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

241

241

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

299184

323969

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

29548

-6543

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

0

Усього за розділом I

1495

328973

317667

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

28064

27406

27406

Довгострокові забезпечення

1520

13147

13570

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

41211

40976

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

5307

5020

0

за товари, роботи, послуги

1615

107826

54095

0

за розрахунками з бюджетом

1620

2845

2198

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1467

1363

0

за розрахунками з оплати праці

1630

3417

3889

0

за одержаними авансами

1635

44234

45918

0

за розрахунками з учасниками

1640

4623

3794

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

6609

8190

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3079

8158

0

Усього за розділом IІІ

1695

179407

132625

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

549591

491268

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки
Керівник

Ющенко В.I.

Головний бухгалтер

Бондаренко Н.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ "ЖИТОМИРГАЗ"

за ЄДРПОУ

03344071

(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

877170

999614

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 831748 )

( 921466 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий:
прибуток

2090

45422

78148

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

47050

2936

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 16115 )

( 15452 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 94716 )

( 48220 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

17412

збиток

2195

( 18359 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

7945

6381

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 26705 )

( 6914 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

16879

збиток

2295

( 37119 )

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

( 1939 )

( -11818 )

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

5061

збиток

2355

( 35180 )

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

723

454

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

723

454

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

-116

-73

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

607

381

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-34573

5442

Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

0

0

неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

0

0

неконтрольованій частці

2485

0

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

602615

711395

Витрати на оплату праці

2505

79719

73111

Відрахування на соціальні заходи

2510

27016

24777

Амортизація

2515

31861

30810

Інші операційні витрати

2520

201368

145045

Разом

2550

942579

985138

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

160972

160972

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

160972

160972

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-219.00

31.44

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-219.00

31.44

Дивіденди на одну просту акцію

2650

9.43

67.73

Примітки

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю за звiтний
та попереднiй перiод (рядок 2610), скоригований чистий
прибуток (збиток) на одну просту акцiю за звiтний та
попереднiй перiод (рядок 2615), дивiденди на одну просту
акцiю за звiтний та попереднiй перiод(рядок 2650)
зазначаються у гривнях. Iз -за технiчної неможливостi
даної програми зазначити в стрiчцi 2300 (Витрати (дохiд) з
податку на прибуток) за звiтний перiод дохiд складає 1939
тис.грн., за попереднiй перiод витрати складали 11818
тис.грн.

Керівник

Ющенко В.I.

Головний бухгалтер

Бондаренко Н.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ "ЖИТОМИРГАЗ"

за ЄДРПОУ

03344071

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1125636

1062389

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

28730

107490

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 990336 )

( 849055 )

Праці

3105

( 68521 )

( 64050 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 33104 )

( 30720 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 77660 )

( 91649 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 7278 )

( 6100 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-22533

128420

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

270

980

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

7099

6381

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 86000 )

(0)

необоротних активів

3260

( 12325 )

( 31656 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-90956

-24295

Надходження від:
Власного капіталу

3300

3400

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

-1000

Сплату дивідендів

3355

( 2345 )

( 6279 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

( 6914 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

1055

-14193

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-112434

89932

Залишок коштів на початок року

3405

141529

51597

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

29095

141529

Примітки
Керівник

Ющенко В.I

Головний бухгалтер

Бондаренко Н.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ "ЖИТОМИРГАЗ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

03344071

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості:
за товари, роботи, послуги

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЖИТОМИРГАЗ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

2014 | 01 | 01
03344071

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 2013 р.
Належить власникам материнської компанії
Стаття

1

Код
рядка зареєстрований капітал у додатковий резервний
капітал
дооцінках
капітал
капітал

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений вилучений
всього
капітал
капітал

Неконтрольована
Разом
частка

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на
початок року

4000

241

0

299184

0

29548

0

0

328973

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

241

0

299184

0

29548

0

0

328973

0

0

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100

0

0

0

0

-35180

0

0

-35180

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний

4110

0

0

0

0

607

0

0

607

0

0

період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові
різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

-1518

0

0

-1518

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку, належна
до бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в
капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної вартості
акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

24785

0

0

0

0

24785

0

0

Придбання (продаж)
неконтрольованої
частки в дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

24785

0

-36091

0

0

-11306

0

0

Залишок на кінець
року

4300

241

0

323969

0

-6543

0

0

317667

0

0

Примітки
Керівник

Ющенко В.I.

Головний бухгалтер

Бондаренко Н.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Опис дiяльностi
АТ «Житомиргаз» засноване згiдно рiшення засновника – держави в особi Державного комiтету по
нафтi i газу (нинi - Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України») на пiдставi наказу вiд
11 березня 1994 року № 104 шляхом перетворення Державного пiдприємства по газопостачанню
та газифiкацiї «Житомиргаз» у Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї
«Житомиргаз» згiдно Указу Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15 червня
1993 року № 210/93.
На загальних зборах акцiонерiв вiд 07 липня 2010 року (протокол №15) прийнято рiшення про
приведення статусу товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi
товариства». На даний час АТ “Житомиргаз” має статус публiчного. Статут товариства в новiй
редакцiї зареєстрований виконкомом Житомирської мiської Ради 25 травня 2013 року за №
13051050040001427.
Основними видами дiяльностi ПАТ «Житомиргаз» (далi – Компанiя) є розподiл природного газу
(лiцензiя серiя АВ № 527260 видана НКРЕ 27.07.10 номер рiшення 884) та постачання природного
газу (лiцензiя серiя АВ № 527261 видана НКРЕ 27.07.10 номер рiшення 884). При цьому вартiсть
таких послуг регулюється постановами Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання
у сферi енергетики (НКРЕ).
Вiдповiдно до затверджених НКРЕ iнвестицiйних програм, з метою забезпечення безперебiйного
та безаварiйного постачання природного газу на територiї Житомирської областi, Компанiя
проводить капiтальнi ремонти, виконує роботи, пов’язанi з полiпшенням, вiдновленням,
реконструкцiєю, модернiзацiєю та будiвництвом газопроводiв та споруд на них.
Крiм того, вiдповiдно до отриманих лiцензiй та дозволiв, Компанiя надає послуги з виготовлення
проектiв, встановлення (замiни) лiчильникiв газу, газифiкацiї житла, тощо.
ПАТ «Житомиргаз» в своїй структурi має Дочiрнє пiдприємство «Пропан» (разом – Група) та
вiдокремленi структурнi пiдроздiли (управлiння експлуатацiї газового господарства (УЕГГ):
Бердичiвське, Коростенське, Малинське, Нов-Волинське, Овруцьке, Попiльнянське, Чуднiвське.
Основною дiяльнiстю ДП «Пропан» є продаж скрапленого газу через мережу газозаправних
станцiй та в балонах для потреб населення.
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр., виходячи з кiлькостi акцiй в оборотi, склад акцiонерiв Групи
є наступним:
Акцiонери 31 грудня
2013 р.
% 31 грудня
2012 р.
%
ПАТ «Хмельницькгаз» 24 24
ПрАТ «Газтек» 50 51
Iншi 26 25
Всього 100 100
2.1 Основа складання звiтностi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку («РМСБО»).
Звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Консолiдована фiнансова
звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»),
якщо не зазначено iнше.
Основа консолiдацiї

Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Компанiї i її дочiрнього
пiдприємства ДП «Пропан» (частка Компанiї в статутному капiталi ДП «Пропан» складає 100%)
станом на 31 грудня 2013 року.
Фiнансова звiтнiсть дочiрнього пiдприємства складена за той самий звiтний перiод, що й
фiнансова звiтнiсть Компанiї, iз застосуванням єдиної облiкової полiтики. Всi внутрiшньогруповi
залишки, доходи та витрати, а також нереалiзованi прибутки i збитки, що виникають в результатi
внутрiшньогрупових операцiй, були повнiстю виключенi.
2.2 Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi Групи згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва
суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв,
витрат, активiв та зобов’язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов’язання на звiтну
дату.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються можливих майбутнiх подiй та iнших основних
джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення
необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв протягом наступного
фiнансового року:
Резерв сумнiвних боргiв
Група регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi.
Виходячи з наявного досвiду, Група використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд
зменшення корисностi в ситуацiях, коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй
достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Група аналогiчним чином оцiнює
змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережень, що вказують на несприятливу змiну в
статусi погашення зобов’язань позичальниками в складi групи або змiну економiчних умов
нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за
активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про
структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й
об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з
наявного досвiду, Група використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень
стосовно групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.
Реструктурована торгова кредиторська заборгованiсть
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть дисконтується до її чистої теперiшньої вартостi iз
застосуванням ефективної ставки вiдсотка, що дорiвнює 15,43% i притаманна переважнiй
бiльшостi фiнансових iнструментiв, якi мають схожi умови та характеристики, залишок часу,
протягом якого вiдсоткова ставка за договором залишатиметься фiксованою, залишок часу по
виплатi основної суми боргу. Керiвництво визначає строк реструктуризацiї кредиторської
заборгованостi виходячи з умов контракту, чинного законодавства, iнших регуляторних
принципiв, галузевої практики та iншої доступної iнформацiї.
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат по закiнченнi трудової дiяльностi
Витрати з пенсiйного забезпечення за програмою з фiксованими виплатами визначаються з
використанням актуарних оцiнок. Актуарна методика розрахунку передбачає здiйснення
припущень щодо ставки дисконтування, очiкуваного рiвня доходностi активiв, майбутнього
збiльшення заробiтної плати, рiвня смертностi та майбутнього збiльшення пенсiй. У зв’язку з тим,
що такi програми є довгостроковими, зробленi припущення, за своєю сутнiстю, мiстять елемент
невизначеностi.
Податкове та iнше законодавство
Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та
митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко
сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами
державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Керiвництво вважає, що тлумачення
ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть Групи, є правильним, i що Група
дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки та
вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Вiдстрочений податковий актив

Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями у
разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна
застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для
визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi виходячи з
iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї
податкового планування в майбутньому.
Державна власнiсть, що не пiдлягає приватизацiї
Згiдно з договором, пiдписаним мiж Групою та Мiнiстерством енергетики та вугiльної
промисловостi України, Група отримала певнi основнi засоби в господарське вiдання. На основi
аналiзу договору на господарське вiдання, керiвництво Групи вважає, що всi ризики та винагороди
вiд користування цими активами переходять до Групи, тому цi активи визнаються у
консолiдованому балансi Групи в момент отримання з вiдповiдним вiдображенням у складi iншого
додаткового капiталу. Керiвництво вважає, що Група буде i надалi використовувати цi активи в
осяжному майбутньому.
Знецiнення нефiнансових активiв
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки,
перевищує його вiдновлювальну вартiсть, яка є найбiльшою з наступних величин: справедлива
вартiсть за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання. Розрахунок справедливої
вартостi за вирахуванням витрат на продаж базується на наявнiй iнформацiї по комерцiйним
операцiям продажу аналогiчних активiв, якi мають обов’язкову силу, або на ринкових цiнах за
вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв'язку з вибуттям активу. Розрахунок цiнностi вiд
використання базується на моделi дисконтованих грошових потокiв. Грошовi потоки беруться з
бюджету на наступнi п'ять рокiв i не включають в себе дiяльнiсть з реструктуризацiї, по
проведенню якої у Групи ще немає зобов'язань, або суттєвi iнвестицiї в майбутньому, якi
полiпшать результати активiв пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, i який перевiряються на
предмет знецiнення. Сума очiкуваного вiдшкодування найбiльш чутлива до ставки дисконтування,
що використовується в моделi дисконтованих грошових потокiв, а також до очiкуваних потокiв
грошових коштiв i темпiв росту, якi використовуються з метою екстраполяцiї Збитки вiд
зменшення корисностi поточної дiяльностi, в тому числi вiд зменшення корисностi запасiв,
визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат.
. Бiльш детальна iнформацiя про ключовi припущення, що застосовуються при визначеннi суми
очiкуваного вiдшкодування рiзних пiдроздiлiв, що генерують грошовi потоки, включаючи аналiз
чутливостi, наводиться i пояснюється в Примiтцi 9.
2.3 Основнi принципи облiкової полiтики
a) Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю або доцiльною (умовною) собiвартiстю (стосовно
активiв, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв
вiд зменшення корисностi.
Доцiльна собiвартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю
замiщення з урахуванням економiчного знецiнення за результатами незалежної оцiнки.
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного
використання кожного активу. Середнi строки корисного використання кожного активу є такими:
Будiвлi та споруди 20 – 50 рокiв
Газотранспортне обладнання 10 – 50 рокiв
Транспортнi засоби 5 – 12 рокiв
Iншi основнi засоби 3 – 12 рокiв
Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних
активiв i вводу їх в експлуатацiю.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням
об’єкта, що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд
використання об’єкта.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта в робочому станi та одержання первiсно
визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу

поточних витрат.
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли певнi
подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути
вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу, перевищення його
балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю вартiсть такого активу або одиницi,
що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть
очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни продажу
активу або вартостi використання активу.
b) Фiнансовi iнструменти – первiсне визнання i подальша оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi
активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та
дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи, наявнi для
продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при
ефективному хеджуваннi. Група визначає класифiкацiю фiнансового активу при первiсному
визнаннi.
У випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, то при первiсному визнаннi до їх справедливої
вартостi додаються безпосередньо пов’язанi з ними витрати за операцiєю.
c) Виробничi запаси
Виробничi запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї. В бухгалтерському облiку Групи запаси оцiненi за собiвартiстю придбання. Загальним
методом оцiнки вибуття запасiв приймається метод iдентифiкованої собiвартостi, за неможливостi
його використання допускається метод ФIФО (перше надходження – перший видаток).
d) Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських
рахунках, готiвковi кошти в касi та не знецiненi короткостроковi депозити зi строком погашення
до 90 днiв.
e) Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Група має теперiшнє зобов’язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов’язання
знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов’язання може
бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов’язанi iз забезпеченням, вiдображаються у звiтi про
фiнансовi результати. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення
визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням
ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов’язаних iз певним зобов’язанням, за
їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин
часу, визнається як фiнансовi витрати.
f) Виплати працiвникам
Державна пенсiйна програма з визначеними внесками
Група здiйснює вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України, фонду соцiального
страхування, фонду страхування на випадок втрати працездатностi та фонду зайнятостi, якi
розраховуються на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi суми вiдносяться на витрати
у перiодi, в якому вони виникли.
Державна пенсiйна програма з визначеними виплатами
Група зобов’язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються державою
працiвникам Групи, якi працювали протягом певного часу у шкiдливих умовах, як визначено
нормативно-правовими актами України, i тому мають право на вихiд на пенсiю i на вiдповiдне
пенсiйне забезпечення до досягнення пенсiйного вiку, визначеного нормативно-правовими актами
України. Цi зобов’язання сплачуються за рахунок грошових коштiв, отриманих вiд операцiйної
дiяльностi.
Чиста сума зобов’язання за цiєю державною пенсiйною програмою з визначеними виплатами
розраховується шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, заробленої працiвниками у зв’язку з
наданими ними послугами у поточному i попереднiх перiодах. Пiсля цього сума виплат

дисконтується з метою визначення приведеної вартостi зобов’язання, а будь-яка невизнана
вартiсть ранiше наданих послуг та справедлива вартiсть активiв плану вилучається з облiку.
Приведена вартiсть зобов’язання з визначеними виплатами встановлюється шляхом
дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв iз застосуванням процентної
ставки за корпоративними облiгацiями високої категорiї, якi деномiнованi у валютi, в якiй
здiйснюється виплата за програмою, i строки погашення яких приблизно спiвпадають зi строками
вiдповiдного пенсiйного зобов’язання.
Якщо пiд час розрахунку зобов’язання будь-якi кумулятивнi невизнанi актуарнi прибутки або
збитки на початок перiоду перевищують десять вiдсоткiв вiд суми зобов’язання за програмами з
визначеними виплатами, вiдповiдна частка перевищення визнається у консолiдованому звiтi про
сукупнi доходи протягом середнiх очiкуваних перiодiв, що залишилися до завершення трудової
дiяльностi працiвникiв, що мають право на виплати. В iнших випадках актуарнi прибутки чи
збитки не визнаються.
У випадках збiльшення виплат за програмою частка суми збiльшених виплат, що стосується
наданих ранiше працiвниками послуг, визнається у звiтi про фiнансовi результати рiвномiрними
частинами протягом середнього перiоду, що залишається до моменту, коли виплати стають
гарантованими. Якщо виплати стають гарантованими негайно, вiдповiднi витрати негайно
визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Короткостроковi виплати
Зобов’язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться на витрати
по мiрi надання вiдповiдних послуг.
Резерв визнається в сумi, що, як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових програм
виплати грошових премiй, якщо Група має поточне юридичне чи формальне зобов’язання
виплатити цю суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i сума такого зобов’язання
може бути визначена достовiрно.
g) Визнання доходiв
Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод Групи, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за
справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на
реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:
Дохiд вiд продажу газу
Доходи визнаються вiдповiдно до показникiв лiчильникiв газу та норм споживання газу i
встановлених тарифiв.
Дохiд вiд транспортування газу
Доходи транспортування газу споживачам визнаються вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕ
та обсягiв споживання.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом строку дiї
орендного договору.
Процентний дохiд
Для всiх фiнансових iнструментiв, наявних для продажу, процентний дохiд або витрати
визнаються за методом ефективної ставки вiдсотка, що являє собою ставку за якою дисконтуються
майбутнi грошовi потоки. Процентний дохiд вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi
про фiнансовi результати.
h) Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi,
обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). Поточний
податок на прибуток Групи розраховується вiдповiдно до українського податкового законодавства
й визначається на основi оподатковуваного прибутку i валових витрат, вiдображених у податковiй
декларацiї Групи. В 2012 роцi ставка податку на прибуток становила 21%. Починаючи з 1 сiчня
2013 р. ставка податку на прибуток в Українi змiнилася та становила 19% (Примiтка 9).
Вiдстрочений податок на прибуток

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов’язань за усiма
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей
фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких
очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов’язання, на основi податкових ставок i
положень податкового законодавства, що дiють, або оголошених (i практично прийнятих) на
звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим
податковим органом на той самий суб’єкт господарювання.
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ),
крiм таких випадкiв:
- ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в
такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi,
залежно вiд обставин;
- дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується
йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної в
консолiдованому балансi.
i) Прибуток на акцiю
Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого прибутку за перiод,
який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй (прибуток за перiод мiнус дивiденди,
виплаченi на привiлейованi акцiї), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в
обiгу.
Змiни в представленнi iнформацiї
У вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо заповнення форм фiнансової звiтностi вiд
Мiнiстерства фiнансiв України, в 2013 роцi Група вiдобразила наступнi змiни у звiтi про
фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року для приведення презентацiї 2012 року у вiдповiднiсть до
презентацiї 2013 року:
Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року Представлено ранiше Змiна Пiсля змiни
Iншi довгостроковi зобов'язання 181 27 883 28 604
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 27 883 (27 883) Зобов’язання за розрахунками зi страхування - 1 467 1 467
Зобов’язання за розрахунками з позабюджетних платежiв 1 467 (1 467) -Поточнi забезпечення - 6 609 6 609
Зобов’язання за розрахунками з оплати працi 10 026 (6 609) 3 417
3. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
За рiк, що закiнчився 31 грудня, чистий доход включав:
2013 р. 2012 р.
Продаж та транспортування природного газу 750 709 922 091
Продаж скрапленого газу 93 990 44 099
Iншi доходи 32 471 33 424
877 170 999 614
4. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
За рiк, що закiнчився 31 грудня, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
включала:
2013 р. 2012 р.

Собiвартiсть природного газу 522 206 674 220
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 96 639 89 028
Витрати на транспортування газу магiстральними та iншими мережами 60 635 55 316
Собiвартiсть скрапленого газу 79 095 35 275
Знос та амортизацiя 31 257 30 566
Iншi витрати 41 916 37 061
831 748 921 466
5. Iншi операцiйнi доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi доходи включали:
2013 р. 2012 р.
Сторнування резерву пiд знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi 35 400 Комiсiйний дохiд з продажу скрапленого газу 9 220 585
Дохiд вiд отриманих штрафiв 514 376
Iншi операцiйнi доходи 1 916 1 975
47 050 2 936
6. Адмiнiстративнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включали:
2013 р. 2012 р.
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 10 096 8 860
Витрати на банкiвськi послуги, страхування та iншi професiйнi послуги 2 846 3 521
Запаснi частини та витратнi матерiали 1 314 1 428
Знос та амортизацiя 604 244
Iншi витрати 1 255 1 399
16 115 15 452
7. Iншi операцiйнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi витрати включали:
2013 р. 2012 р.
Зменшення корисностi основних засобiв (Примiтка 8) 79 999 Формування резерву сумнiвних боргiв та списання виробничих запасiв 2 938 42 167
Нарахованi штрафи та пенi 5 453 1 231
Невiдшкодований податок на додану вартiсть 797 594
Iншi операцiйнi витрати 5 529 4 228
94 716 48 220
8. Фiнансовi витрати та iншi фiнансовi доходи
Фiнансовi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, фiнансовi витрати включали:
2013 р. 2012 р.
Витрати за первiсним визнанням довгострокових депозитiв на умовах субординованого боргу 11
948 Витрати за первiсним визнанням iнвестицiй, якi утримуються до погашення 7 896
Процентнi витрати за реструктурованою кредиторською заборгованiстю врахованою по
справедливiй вартостi 5 283 5 396
Процентнi витрати по пенсiйних зобов'язаннях 1 578 1 518
26 705 6 914
Iншi фiнансовi доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi фiнансовi доходи включали:
2013 р. 2012 р.
Процентнi доходи по довгострокових та короткострокових депозитах, розмiщених в банках 7 229
6 381
Процентнi доходи за довгостроковими депозитами на умовах субординованого боргу 716 7 945 6 381
9. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi

За рiк, що закiнчився, податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi включав:
2013 р. 2012 р.
Витрати з поточного податку на прибуток 9 926 13 307
Вiдстрочений податок на прибуток (11 865) (1 489)
Всього (доходiв)/витрат з податку на прибуток
(1 939) 11 818
Впродовж 2012 року застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi складала 21%,
а у 2013 роцi – 19%. Починаючи з 1 сiчня 2014 р. застосовна ставка податку на прибуток
пiдприємств в Українi становить 18%.
Нижче наведено узгодження мiж фактичними витратами з податку на прибуток та добутком
бухгалтерського прибутку до оподаткування i нормативної ставки податку на прибуток за роки,
що закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рр.:
2013 р. 2012 р.
(Збиток)/прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування (37 119) 16 879
Податок на прибуток за дiючою ставкою (7 053) 3 545
Чистий вплив неоподатковуваних доходiв та витрат, що не включаються до складу валових витрат
(доходiв), при визначеннi оподаткованого прибутку 1 319 9 412
Невизнаний вiдстрочений податковий актив 3 799 Вплив змiни податкової ставки (5) (1 139)
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi
(1 939) 11 818
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. вiдстрочений податок на прибуток виник за наступними
статтями:
31 грудня 2012 р. Виникнення i змiни тимчасових рiзниць у звiтi про фiнансовi результати
Виникнення i змiни тимчасових рiзниць у звiтi про iнший сукупний доход 31 грудня 2013 р.
Вiдстроченi податковi активи
Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 9 313 (5 514) - 3 799
Основнi засоби - 13 807 - 13 807
Запаси 328 482 - 810
Зобов’язання пенсiйного забезпечення 2 515 (344) (116) 2 055
Iншi фiнансовi iнвестицiї - 3 100 - 3 100
Iнше - 391 - 391
Сумарнi вiдстроченi податковi активи 12 156 11 922 (116) 23 962
Мiнус невизнаний вiдстрочений податковий актив - (3 799) - (3 799)
Вiдстроченi податковi активи 12 156 8 123 (116) 20 163
Вiдстроченi податковi зобов’язання
Основнi засоби (1 522) 1 522 - Торгова кредиторська заборгованiсть (9 422) 1 763 - (7 659)
Iнше (457) 457 - Вiдстроченi податковi зобов’язання (11 401) 3 742 - (7 659)
Вiдстрочений податок, чиста позицiя 755 11 865 (116) 12 504
Станом на 31 грудня 2011 р. та 31 грудня 2011 р. вiдстрочений податок на прибуток стосувався
такого:
31 грудня
2011 р. Виникнення i змiни тимчасових рiзниць у звiтi про фiнансовi результати Виникнення i
змiни тимчасових рiзниць у звiтi про iнший сукупний доход 31 грудня 2012 р.
Вiдстроченi податковi активи
Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 4 154 5 159 - 9 313
Основнi засоби 2 696 (2 696) - -

Запаси 445 (117) - 328
Зобов’язання пенсiйного забезпечення 2 081 361 73 2 515
Iнше 1 345 (1 345) - Сумарнi вiдстроченi податковi активи 10 721 1 362 73 12 156
Мiнус невизнаний вiдстрочений податковий актив - - - Вiдстроченi податковi активи 10 721 1 362 73 12 156
Вiдстроченi податковi зобов’язання
Основнi засоби - (1 522) - (1 522)
Торгова кредиторська заборгованiсть (11 528) 2 106 - (9 422)
Iнше - (457) - (457)
Вiдстроченi податковi зобов’язання (11 528) 127 - (11 401)
Вiдстрочений податок, чиста позицiя (807) 1 489 73 755
10. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй протягом
2013-2012 рокiв були такими:
Земля, будiвлi та споруди Газотранспортне обладнання Транспорт i iншi основнi засоби
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Всього
Вартiсть на 31 грудня 2011 р. 19 437 260 090 20 696 6 892 307 115
Надходження 74 30 476 14 287 8 356 53 193
Переведення 7 4 235 78 (4 320) Вибуття - - (201) - (201)
Амортизацiйнi вiдрахування (808) (13 321) (17 418) - (31 547)
31 грудня 2012 р. 18 710 281 480 17 442 10 928 328 560
Надходження 2 685 25 866 21 465 8 470 58 486
Переведення 148 5 625 503 (6 276) Вибуття - (13) (146) - (159)
Амортизацiйнi вiдрахування (1 148) (11 891) (18 869) - (31 908)
Зменшення корисностi (Примiтка 6) - (79 999) - - (79 999)
31 грудня 2013 р. 20 395 221 068 20 395 13 122 274 980
На 31 грудня 2012 р.
Первiсна вартiсть 20 317 305 889 47 727 10 928 384 861
Накопичена амортизацiя (1 607) (24 409) (30 285) - (56 301)
18 710 281 480 17 442 10 928 328 560
На 31 грудня 2013 р.
Первiсна вартiсть 23 150 337 366 67 679 13 122 441 317
Накопичена амортизацiя (2 755) (116 298) (47 284) - (166 337)
20 395 221 068 20 395 13 122 274 980
Газотранспортне обладнання, в основному, являє собою державне (комунальне) майно, отримане у
господарське вiдання.
Перевiрка зменшення корисностi
Керiвництво Групи виявило певнi ознаки зменшення корисностi основних засобiв. Внаслiдок
цього була проведена перевiрка на предмет зменшення корисностi станом на 31 грудня 2013 року.
Станом на 31 грудня 2013 року вартiсть вiдшкодування основних засобiв складала 261 858 тис.
грн. Вона була визначена шляхом розрахунку цiнностi вiд використання активiв на рiвнi Групи на
основi прогнозованих грошових потокiв, що базуються на фiнансових планах на десятирiчний
термiн. Ставка дисконтування до оподаткування, що застосовується до прогнозованих грошових
потокiв, склала 14.88-15%. Вартiсть корисностi основних засобiв пiсля десятирiчного перiоду була
визначена, як сума грошових потокiв нарахованих на базу основних засобiв в останньому

прогнозному перiодi застосовуючи ставку дохiдностi 15%.
У результатi даного аналiзу станом на 31 грудня 2013 Група визнала збиток вiд знецiнення у
розмiрi 79 999 тис. грн. Нараховане знецiнення було вiдображено у складi iнших операцiйних
витрат у звiтi про фiнансовi результати.
11. Iншi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31 грудня, iншi фiнансовi iнвестицiї Групи включали наступнi фiнансовi iнвестицiї:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Довгостроковий депозит 54 801 Iнвестицiї, якi утримуються до погашення 12 104 66 905 Станом на 31 грудня 2013 року iнвестицiї, якi утримуються до погашення являють собою облiгацiї
ПрАТ «Газтек» на суму 20 000 тис. грн., якi Група придбала в груднi 2013 року. Вiдсоткова ставка
за цими облiгацiями складає 6,5% рiчних, термiн погашення – 7 листопада 2028 року.
В квiтнi 2013 року Група розмiстила депозит в українському банку на умовах субординованого
боргу строком на 7 рокiв в сумi 66 000 тис. грн., з вiдсотковою ставкою 10% рiчних.
12. Виробничi запаси
Станом на 31 грудня виробничi запаси включали:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Запаснi частини i витратнi матерiали 3 660 6 724
Скраплений газ 5 394 4 468
Iншi 750 908
9 804 12 100
13. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть включала:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Дебiторська заборгованiсть за природний газ 69 805 100 734
Дебiторська заборгованiсть за послуги постачання 12 192 11 730
Iнша дебiторська заборгованiсть 7 275 6 537
89 272 119 001
Мiнус - резерв сумнiвних боргiв (32 894) (69 478)
56 378 49 523
В середньому, контрактний термiн погашення дебiторської заборгованостi складає 30 днiв.
Рух за статтями резерву сумнiвних боргiв, що являє собою зменшення корисностi дебiторської
заборгованостi, є таким:
Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi Зменшення корисностi на колективнiй основi
Всього
На 31 грудня 2011 р. 1 369 27 345 28 714
Нараховано за рiк - 41 042 41 042
Списання (278) - (278)
На 31 грудня 2012 р. 1 091 68 387 69 478
Нараховано за рiк - (35 400) (35 400)
Списання (1 091) (93) (1 184)
На 31 грудня 2013 р. - 32 894 32 894
Станом на 31 грудня аналiз дебiторської заборгованостi за строками погашення за вирахуванням
резерву сумнiвних боргiв є таким:
Всього Непрострочена та не знецiнена Прострочена, але не знецiнена
< 1 року > 1 року
31 грудня 2013 р. 56 378 21 200 35 178 31 грудня 2012 р. 49 523 18 062 21 646 9 815
14. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включала:

31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Авансовi платежi за природний газ 17 810 8 154
Авансовi платежi за товари та послуги 9 378 1 726
Авансовi платежi за транспортування природного газу 211 141
27 399 10 021
15. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в гривнi 29 095 141 529
29 095 141 529
16. Власний капiтал
Зареєстрований статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр., зареєстрований статутний капiтал Групи складав 160 972
звичайних акцiй номiнальною вартiстю 1.5 грн. кожна. Одна акцiя дає право одного голосу.
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр., загальна облiкова вартiсть внесеного капiталу становила 241
тис. грн.
Резерв коригування на гiперiнфляцiю включено до iншого додаткового капiталу, як описано
нижче.
Iнший додатковий капiтал
(а) Договiрна вартiсть безкоштовно отриманих основних засобiв
Додатковий капiтал включає безкоштовно отримане державне майно за вартiстю, що була
узгоджена мiж Групою та розпорядником майна.
(б) Резерв коригування на гiперiнфляцiю
Додатковий капiтал також включає резерв коригування на гiперiнфляцiю в сумi 214 тис. грн.. Вiн
визначає коригування статутного капiталу до повної вартостi з урахуванням ефекту iнфляцiї у
перiод, коли економiка України вважалась гiперiнфляцiйною. Коригування визначено на основi
iндексу iнфляцiї, що публiкується Державним комiтетом статистики України та розраховано за
перiод з дати реєстрацiї Компанiї у статусi акцiонерного товариства по 31 грудня 2000 р., коли
економiка України перестала вважатися гiперiнфляцiйною.
17. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня кредиторська заборгованiсть включала:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Заборгованiсть за природний газ 35 281 97 122
Заборгованiсть за матерiали та послуги 15 701 6 135
Заборгованiсть за транспортування природного газу 3 113 3 878
Iнша заборгованiсть - 691
54 095 107 826
В середньому, контрактний термiн погашення кредиторської заборгованостi складає 30 днiв.
Станом на 31 грудня 2013 р. кредиторська заборгованiсть за природний газ по якiй вийшов строк
погашення згiдно з контрактними зобов’язаннями вiдсутня (31 грудня 2012 р.: 16 898 тис. грн.).
18. Iншi довгостроковi зобов’язання, включаючи поточну частину
Група реструктурувала вiдповiдну кредиторську заборгованiсть за природний газ на основi угод,
пiдписаних з постачальниками природного газу. Станом на 31 грудня 2013 року реструктурувана
кредиторська заборгованiсть, включаючи поточну частину, складала 32 213 тис. грн.
(недисконтована вартiсть – 76 520 тис. грн.) Станом на 31 грудня 2012 р., реструктурувана
кредиторська заборгованiсть, включаючи поточну частину, складала 33 190 тис. грн.
(недисконтована вартiсть – 82 568 тис. грн.) Реструктурована кредиторська заборгованiсть
пiдлягає погашенню у 2014–2032 роках.
19. Забезпечення виплат персоналу
Група несе зобов’язання одноразової виплати пенсiйного забезпечення працiвникам з тривалим
стажем, а також бонусiв з нагоди ювiлею.

Крiм цього, Група несе зобов’язання компенсувати Державi Українi суму пенсiйних нарахувань,
що виплачуються Державою спiвробiтнику Групи, який працював певний перiод часу у шкiдливих
умовах (як зазначено статутними положеннями) i який, таким чином, має право на раннiй вихiд на
пенсiю i отримання пенсiйного забезпечення до досягнення звичайного пенсiйного вiку (як
визначено статутними положеннями).
Станом на 31 грудня зобов’язання вiдображенi у консолiдованому балансi включають:
Пенсiї за шкiдливi умови Одноразова виплата при виходi на пенсiю Ювiлейнi та iншi виплати
Всього
31 грудня 2013 р. 778 4 659 8 133 13 570
31 грудня 2012 р. 964 4 402 7 781 13 147

Витрати вiдображенi у консолiдованих звiтах про фiнансовi результати та звiтi про iнший
сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., включають:
Пенсiї за шкiдливi умови Одноразова виплата при виходi на пенсiю Ювiлейнi та iншi виплати
Всього
Витрати за вiдсотками 116 528 934 1 578
Вартiсть поточних послуг 75 246 670 991
Вiдображений актуарний прибуток (344) (379) (446) (1 169)
(153) 395 1 158 1 400
Витрати вiдображенi у консолiдованих звiтах про фiнансовi результати та звiтi про iнший
сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., включають:
Пенсiї за шкiдливi умови Одноразова виплата при виходi на пенсiю Ювiлейнi та iншi виплати
Всього
Витрати за вiдсотками 114 529 876 1 519
Вартiсть поточних послуг 132 247 696 1 075
Вартiсть минулих послуг 157 - - 157
Вiдображений актуарний прибуток (347) (466) (313) (1 126)
56 310 1 259 1 625
Рух вiдображених зобов’язань у консолiдованому балансi становить:
Пенсiї за шкiдливi умови Одноразова виплата при виходi на пенсiю Ювiлейнi та iншi виплати
Всього
На 31 грудня 2011 950 4 405 7 296 12 651
Суми вiдображенi у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати 43 775 1 258 2 076
Суми вiдображенi у складi iншого сукупного доходу 12 (466) - (454)
Виплаченi винагороди (41) (312) (773) (1 126)
На 31 грудня 2012 964 4 402 7 781 13 147
Суми вiдображенi у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати 191 774 1 158 2 123
Суми вiдображенi у складi iншого сукупного доходу (344) (379) - (723)
Виплаченi винагороди (33) (138) (806) (977)
На 31 грудня 2013 778 4 659 8 133 13 570
Фактори впливу на зобов’язання по виплатам винагород спiвробiтникам
Незалежний квалiфiкований актуарiй робить пiдрахунок зобов’язань по виходу на пенсiю та
iншим виплатам спiвробiтникам.
Основнi умови, що визначають зобов’язання по виплатi винагороди спiвробiтнику зазначенi
нижче:
31 грудня
2013 р. 31 грудня

2012 р.
Дисконтна ставка 12% 12%
Щорiчний прирiст майбутньої заробiтної плати 4.64% 6.44%
Плиннiсть кадрiв 10.06% 10.3%
Прирiст заробiтної плати вираховується на основi очiкуваного бюджету i прогнозованого
приросту заробiтної плати для спiвробiтникiв Групи.
Плиннiсть кадрiв оцiнюється по очiкуванiй прогнозованiй плинностi враховуючи iсторичний
досвiд.
Чутливiсть винагороди по закiнченню трудової дiяльностi та iнших довгострокових зобов’язань з
винагороди щодо основних припущень є наступним:
• збiльшення зменшення на 1 вiдсоток дисконтної ставки пiдвищить рiвень зобов’язань до 771 тис.
грн. (2012: 580 тис. грн..).
• на 1 вiдсоток приросту заробiтної ставки пiдвищить рiвень зобов’язань до 656 тис. грн. (2012:
273 тис. грн.).
20. Операцiї з пов’язаними сторонами
Пов’язанi сторони Групи включають акцiонерiв та пiдприємства, що контролюються державою
або знаходяться пiд спiльним контролем з боку держави. Найбiльш суттєвi операцiї з пов’язаними
сторонами стосуються придбання та транспортування газу. Пов’язаними сторонами можна
назвати НАК «Нафтогаз України», його дочiрнє пiдприємство - ДК «Газ України», ПАТ
«Укргазвидобування» та ПАТ «Укртрансгаз».
Починаючи з вересня 2012 року, опосередкована доля НАК «Нафтогаз України» у статутному
капiталi Компанiї зменшилась i вона перестала мати значний вплив на операцiйну дiяльнiсть
Групи. Таким чином, пiдприємства, що контролюються державою припинили бути пов’язаними до
Групи з цiєї дати.
Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами, якi є iндивiдуально суттєвими, були такими (без
урахування резерву сумнiвних боргiв):
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Необоротнi активи
Iншi фiнансовi iнвестицiї 12 104 За роки, що закiнчилися 31 грудня, операцiї Групи з пiдприємствами, що є окремо суттєвими i
контролюються державою, включали:
2013 р. 2012 р.
Придбання газу - 521 686
Придбання послуг з транспортування газу магiстральними газопроводами - 18 742
Придбання скрапленого газу - 3 298
Група також здiйснює операцiї з iншими пiдприємствами, що контролюються державою i не є
iндивiдуально суттєвими. Цi операцiї здiйснюються на постiйнiй основi у ходi звичайної
господарської дiяльностi та включають продаж газу та придбання матерiалiв, послуг i обладнання.
Умови операцiй з пов’язаними сторонами
Залишки за операцiями на кiнець року є незабезпеченими, безпроцентними, та погашаються
грошовими коштами. За дебiторською або кредиторською заборгованiстю пов’язаних сторiн не
було надано або отримано жодних гарантiй. Станом на 31 грудня 2013 року в Групi резерв
сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi пов’язаних сторiн вiдсутнiй (31 грудня 2012 р.: 1 372
тис. грн.).
Винагорода ключового управлiнського персоналу Групи
Винагорода, виплачена ключовому управлiнському персоналу в кiлькостi 14 осiб за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2013 р., склала 2 228 тис. грн., i включена в адмiнiстративнi витрати (31
грудня 2012 р.: 1 425 тис. грн.).
Група не застосовує винагород у формi опцiонiв на придбання акцiй для керiвникiв та не має
зобов’язань з пенсiйного забезпечення перед колишнiми або теперiшнiми членами Правлiння i
Наглядової ради.
21. Договiрнi та умовнi зобов’язання

Вплив уряду на полiтику встановлення тарифiв
Український газовий сектор знаходиться на етапi реструктуризацiї та реформування. Майбутнi
напрямки та результати реформ наразi важко передбачити.
Потенцiйнi реформи в iснуючiй системi встановлення тарифiв, бюджетний дефiцит та нестача
бюджетних коштiв для багатьох державних та нещодавно приватизованих пiдприємств для
поточного погашення зобов’язань можуть мати значний вплив на пiдприємства газового сектору.
Крiм цього, Група не може припинити надання послуг деяким своїм клiєнтам (державнi та
комунальнi органiзацiї), незалежно вiд того, оплачують цi клiєнти наданi послуги, чи нi.
З огляду на невизначенiсть щодо майбутнiх змiн у регулюваннi газового сектору, наразi
неможливо визначити потенцiйний вплив цих реформ на фiнансовий стан Групи та її дiяльнiсть.
Державне майно, отримане у господарське вiдання
Станом на 1 сiчня 2011 року Група мала договiр з НАК «Нафтогаз України» на оперативне
управлiння державним майном. В кiнцi 2012 року цей договiр припинив свою дiю i стосовно цього
майна Група пiдписала договiр щодо надання на правi господарського вiдання державного майна,
яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї,
облiковується на балансi господарського товариства iз газопостачання та газифiкацiї i не може
бути вiдокремлене вiд його основного виробництва (далi – «Договiр») з Мiнiстерством енергетики
та вугiльної промисловостi України.
Договiр дiє до моменту вiдчуження майна з державної власностi. Договiр може бути розiрваний за
взаємною згодою сторiн, у випадку лiквiдацiї Групи та у випадку невиконання Групою певних
положень Договору, таких як забезпечення умов безпечної та безаварiйної експлуатацiї
державного майна, виконання робiт, пов’язаних з полiпшенням, вiдновленням, ремонтом,
реконструкцiєю та технiчним обслуговуванням державного майна, вiдповiдно до умов чинного
законодавства України.
З огляду на те, що державна власнiсть не пiдлягає приватизацiї i складає суттєву частину бiзнесу
Групи, майбутня дiяльнiсть i фiнансовi показники Групи залежать вiд подовження дiї Договору.
Керiвництво вважає, що навiть у разi припинення дiї Договору, Група продовжить
використовувати цi активи у газорозподiльному секторi в осяжному майбутньому.
Концентрацiя закупок
Протягом 2013 року Група придбала природного газу у НАК «Нафтогаз України» та послуг з
транспортування газу магiстральними газопроводами у ПАТ «Укртрансгаз» на загальну суму 420
026 тис. грн. (2012: 586 058 тис. грн.).
Юридичнi аспекти
У ходi звичайної господарської дiяльностi Група є об’єктом судових позовiв i претензiй. Коли
ризик вибуття ресурсiв, пов’язаний iз такими судовими позовами i претензiями, вважався
iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Група вiдповiдним чином
включила такi вибуття до звiту про фiнансовi результати. Станом на 31 грудня 2013 року Група
вiдобразила такi нарахованi зобов’язання у складi iнших поточних зобов’язань в сумi 8 158 тис.
грн. (2012: 3 079 тис. грн.). Якщо керiвництво Групи оцiнює ризик вибуття ресурсiв як iмовiрний
або сума такого вибуття не може бути достовiрно оцiнена, Група не створює резерву пiд умовнi
зобов’язання. Такi умовнi зобов’язання вiдображаються у цiй фiнансовiй звiтностi. Цi умовнi
зобов’язання можуть реалiзуватись у майбутньому, якщо вибуття ресурсiв стане можливим.
Страхування
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р., Група уклала договiр страхування майна (газових
мереж) загальна сума страхових платежiв за яким складає 936 тис. грн, заборгованiсть по платежах
станом на 31 грудня 2013р. склала 468 тис. грн.. (2012 р.: нуль).
22. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика
Основнi фiнансовi iнструменти Групи включають дебiторську та кредиторську заборгованiсть,
процентнi кредити та позики, грошовi кошти та їх еквiваленти та фiнансовi iнвестицiї. Основна
цiль цих фiнансових iнструментiв – забезпечити фiнансування дiяльностi Групи. Група має рiзнi
iншi фiнансовi активи i зобов’язання, такi як iнша дебiторська та iнша кредиторська
заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйно-господарської дiяльностi Групи.

Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Групи ризик лiквiдностi, кредитний ризик
та процентний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Група незазнає валютного ризику. Група не зазнає процентного ризику, оскiльки процентна ставка за
вiдновлювальною кредитною лiнiєю Групи не має змiнної частини i не прив’язана до будь-якої
референтної ставки.
Ризик лiквiдностi
Метою Групи є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом використання
умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик. Група
аналiзує свої активи та зобов’язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть залежно
вiд очiкуваних строкiв виконання зобов’язань за вiдповiдними iнструментами.
У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов’язань Групи станом на 31 грудня
на основi недисконтованих контрактних платежiв:
31 грудня 2013 р. До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки 3-6 рокiв Понад 6 рокiв Всього
Iншi довгостроковi зобов’язання 2 880 2 880 11 521 17 282 41 957 76 520
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 54 095 - - - 54 095
Iншi поточнi зобов’язання 8 158 - - - - 8 158
65 133 2 880 11 521 17 282 41 957 138 773
31 грудня 2012 р. До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки 3-6 рокiв Понад 6 рокiв Всього
Iншi довгостроковi зобов’язання 2 880 2 880 11 521 17 282 48 004 82 567
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 107 826 - - - 107 826
Iншi поточнi зобов’язання 3 079 - - - - 3 079
113 785 2 880 11 521 17 282 48 004 193 472
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно створюють значний кредитний ризик, переважно
включають дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти.
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Група не
вимагає застави за фiнансовими активами. Керiвництво розробило кредитну полiтику, й
потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються. Кредитний ризик Групи вiдслiдковується
й аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво Група вважає, що кредитний ризик
адекватно вiдображений у резервах сумнiвних боргiв.
Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Групи, якi включають грошовi кошти
та їх еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента розрахуватися за
своїми зобов’язаннями перед Групою. Сума максимального розмiру ризику в таких випадках
дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв.
Станом на 31 грудня 2013 року 91% грошових коштiв та їх еквiвалентiв Групи сконцентровано в
однiй фiнансовiй установi.
Управлiння ризиком недостатностi капiталу
Завданням Групи при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Групи продовжувати
функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для
iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб,
капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Групи.
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Групи й може коригувати свою полiтику й
цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або
стратегiї розвитку. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рр., цiлi, полiтика та
процедури Групи щодо управлiння капiталом не зазнали змiн.
Група контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою чисту
заборгованiсть, подiлену на власний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Група включає до складу
чистої заборгованостi iншi довгостроковi зобов’язання, включаючи поточну частину,
кредиторську заборгованiсть, поточнi зобов’язання з одержаних авансiв та iншi поточнi

зобов’язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Iншi довгостроковi зобов’язання, включаючи поточну частину 32 426 33 371
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 54 095 107 826
Поточнi зобов’язання з одержаних авансiв 45 918 44 234
Iншi поточнi зобов’язання 8 158 3 079
Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти (29 095) (141 529)
Чиста заборгованiсть 111 502 46 981
Всього власний капiтал 317 667 328 973
Капiтал i чиста заборгованiсть 429 169 375 954
Коефiцiєнт платоспроможностi 26% 12%
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