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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

Власнику Товариства з обмеженою відповідальністю „Оператор газотранспортної системи 
України”: 
 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 

Думка 
 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Оператор 

газотранспортної системи України” („Товариство”), що складається з балансу (звіту про фінансовий 
стан) на 31 грудня 2019 року, та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про 
зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за період з 5 лютого 2019 року (дати 
заснування) по 31 грудня 2019 року, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 
значущих облікових політик. 
 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, та його фінансові результати і грошові потоки 
за період з 5 лютого 2019 року по 31 грудня 2019 року, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності („МСФЗ”) та відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” щодо складання фінансової звітності („Закон про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність”). 
 

Основа для думки 
 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту („МСА”). Нашу відповідальність 
згідно з цими стандартами викладено в розділі „Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності” нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики 
професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів („Кодекс РМСЕБ”) та 
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали 
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 
 

Пояснювальний параграф 
 

Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 2 до цієї фінансової звітності, у якій йдеться про те, що вплив 
політичної та економічної ситуації, які тривають в Україні, неможливо передбачити з достатньою 
вірогідністю, і вони можуть мати суттєвий вплив на економіку України та операційну діяльність 

Товариства. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 
 

Ключові питання аудиту 
 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими 
під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті 
нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо цієї 
фінансової звітності, та ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
 

Ключове питання аудиту  Як відповідне ключове питання було 
розглянуто під час нашого аудиту 

Оцінка активів отриманих як внесок до 
Статутного капіталу 
 

Товариство отримало певні основні засоби, 

незавершені капітальні інвестиції, нематеріальні 
активи, запаси та інші активи від 
АТ “Укртрансгаз” як внесок у Статутний капітал. 
Товариство визнало ці активи за справедливою 

вартістю на дату внеску. 

 Ми отримали розуміння та здійснили оцінку 
політики Товариства, процесів, методів та 
припущень, використаних для оцінки 

справедливої вартості активів отриманих як 
внесок до Статутного капіталу. 
 

Із залученням наших фахівців з оцінки ми 
виконали такі процедури: 
 

 оцінку того, чи відповідає застосована 

методологія та техніка розрахунків вимогам 
міжнародних стандартів оцінки; 
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Ключове питання аудиту  Як відповідне ключове питання було 

розглянуто під час нашого аудиту 

Оцінка цих активів була проведена станом на 
22 листопада 2019 року на підставі звіту з 

оцінки, наданого незалежним професійним 
оцінювачем.  
 
Визначення справедливої вартості отриманих 
активів є ключовим питанням аудиту, оскільки 
вимагає застосування суджень щодо загальних 

умов, що склалися на ринку, та аналіз ринкових 
котирувань на такі ж самі або схожі об’єкти. 
Такий аналіз включає розгляд подібності 
об’єктів, що вимагає високий рівень судження.  
 

Детальна інформація зазначена в Примітці 4 
„Основні засоби та незавершені капітальні 

інвестиції”, а також Примітці 9 „Власний 
Капітал” та Примітці 23 „Істотні облікові оцінки 
та судження”. 

  оцінку точності вхідних даних, використаних 
у розрахунках, шляхом перевірки їх, на 

вибірковій основі, до первинних документів; 

 перевірку на вибірковій основі цін, 
використаних у розрахунках, до цін на 
ринкові аналоги або до первинних 
документів на закупівлю; 

 перевірку математичної точності розрахунків 

та коректності сум, відображених та 
поданих у фінансовій звітності; 

 оцінку повноти та точності інформації, яка 
розкривається у фінансовій звітності. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 
 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ та Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність та за таку 

систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки. 
 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 
персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 
 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Товариства. 
 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить 
нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, 
що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
 

 Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 

заходами внутрішнього контролю. 

 Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю. 

 Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.  
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 Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих 

аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, 
що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, 
ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 

думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою 
діяльність на безперервній основі. 

 Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 
інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 
могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 
 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності 
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому 
звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 
розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання 
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть 

очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.  
 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
 

26 грудня 2019 року на засіданні Загальних Зборів Учасників нас призначили аудиторами 
Товариства. З урахуванням продовження та поновлення призначень, ми виконували аудиторське 
завдання з 26 грудня 2019 року по дату цього звіту. 
 

Ми підтверджуємо, що звіт незалежного аудитора узгоджено з додатковим звітом для аудиторського 
комітету, яким виступають Загальні Збори Учасників Товариства.  
 

Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені МСА чи статтею 6, пунктом 4 Закону 
України „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, та що ключовий партнер з 
аудиту та аудиторська фірма були незалежними по відношенню до Товариства при проведенні 
аудиту.  
 

Основні відомості про аудиторську фірму 
 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 

ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ”. 
 

Місцезнаходження та фактичне місце розташування аудиторської фірми: Україна, 01033, м. Київ, 

вул. Жилянська, 48,50а. 
 

„Товариство з обмеженою відповідальністю „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” внесене 
до розділів „Суб’єкти аудиторської діяльності”, „Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності” та „Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, що становлять суспільний інтерес” Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності АПУ за №1973”. 
 
 
 
 
Сертифікований аудитор  Сергій Кулик 
 

Сертифікат аудитора № 007492 
Аудиторської палати України, виданий 21 грудня 2017 року  

згідно з рішенням Аудиторської палати України № 353/2  

номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів  
аудиторської діяльності 102254 
 

ТОВ „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” 

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а 
 

21 квітня 2020 року 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟ 
 

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 

НА 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше 
 

   КОДИ 

  

Дата (рiк, 

місяць, число) 2019 12 31 

Товариство 
ТОВ „Оператор газотранспортної системи 

України‟ за ЄДРПОУ 42795490 

Територія Україна за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-правова форма 

господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю  за КОПФГ 240 

Вид економічної діяльності Трубопровідний транспорт за КВЕД 49.50 

Середня кількість працівників 7 788   

Адреса, телефон  01010, м. Київ, Кловській узвіз, 7, поверх 16   

Одиниця вимiру: тис. грн без десяткового знака   

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 грудня 2019 року 
 

 Фоpма №1 Код за ДКУД 1801001 
 

АКТИВ 
Код 

рядка 

При-

мітки 

31 грудня 

2019 року 

31 грудня 

2018 року 

1 2 3 4 5 

І. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 4 57 257 - 

первісна вартість 1001 4 60 233 - 

накопичена амортизація 1002 4 (2 976) - 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 5 1 139 198 - 

Основні засоби 1010 5 1 029 639 - 

первісна вартість 1011 5 1 090 550 - 

знос 1012 5 (60 911) - 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

які обліковуються за методом участі в капіталі 1030  - - 

інші фінансові інвестиції 1035  - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  - - 

Відстрочені податкові активи 1045  3 746 - 

Інші необоротні активи 1090 6 67 102 - 

Усього за розділом І 1095  2 296 942 - 

ІІ. Оборотні активи     

Запаси 1100 7 862 286 - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 1125 8 434 020 - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 1130 9 13 563 - 

з бюджетом 1135 9 486 674 - 

у тому числі з податку на прибуток 1136  11 873 - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9 3 200 - 

Поточні фінансові інвестиції 1160  - - 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10 423 213 - 

Витрати майбутніх періодів 1170  43 - 

Інші оборотні активи 1190  749 - 

Усього за розділом II 1195  2 223 748 - 

БАЛАНС 1300  4 520 690 - 





 

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності. 

6 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟ 
 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)  

ЗА ПЕРІОД З 5 ЛЮТОГО 2019 РОКУ (ДАТА ЗАСНУВАННЯ) ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ  

У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше 
 

   КОДИ 

  

Дата (рiк, 

місяць, число) 2019 12 31 

Товариство 
ТОВ „Оператор газотранспортної системи 

України‟ за ЄДРПОУ 42795490 

Територія Україна за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-правова форма 

господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної діяльності Трубопровідний транспорт за КВЕД 49.50 

Середня кількість працівників 7 788   

Адреса, телефон  01010, м. Київ, Кловській узвіз, 7, поверх 16   

Одиниця вимiру: тис. грн без десяткового знака   

Складено (зробити позначку „v‟ у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за період з 5 лютого 2019 року (дата заснування) по 31 грудня 2019 року 
 

 Фоpма №2 Код за ДКУД 1801003 
 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 

При-

мітка 
За 2019 рік За 2018 рік 

1 2 3 4 5 

І. Прибуток/(збиток)     

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2000 14 1 654 122 - 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2050 15 (1 391 523) - 

Валовий: 

Прибуток 2090  262 599 - 

Збиток 2095  - - 

Інші операційні доходи 2120  17 - 

Адміністративні витрати 2130 16 (226 987) - 

Витрати на збут 2150  - - 

Інші операційні витрати 2180  (40 415) - 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

Прибуток 2190  - - 

Збиток 2195  (4 786) - 

Дохід від участі в капіталі 2200  - - 

Інші фінансові доходи 2220  4 028 - 

Інші доходи 2240  118 - 

Фінансові витрати 2250  (1 297) - 

Втрати від участі в капіталі 2255  - - 

Інші витрати 2270  - - 

Фінансовий результат до оподаткування: 

Прибуток 2290  - - 

Збиток 2295  (1 937) - 

Витрати з податку на прибуток 2300  (553) - 

Чистий: 

Прибуток 2350  - - 

Збиток 2355  (2 490) - 





 

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності. 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟ 
 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ  

ЗА ПЕРІОД З 5 ЛЮТОГО 2019 РОКУ (ДАТА ЗАСНУВАННЯ) ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше 

 
   КОДИ 

  

Дата (рiк, 

місяць, число) 2019 12 31 

Товариство 
ТОВ „Оператор газотранспортної системи 

України‟ за ЄДРПОУ 42795490 

Територія Україна за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-правова форма 

господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної діяльності Трубопровідний транспорт за КВЕД 49.50 

Середня кількість працівників 7 788   

Адреса, телефон  01010, м. Київ, Кловській узвіз, 7, поверх 16   

Одиниця вимiру: тис. грн без десяткового знака   

Складено (зробити позначку „v‟ у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за період з 5 лютого 2019 року (дата заснування) по 31 грудня 2019 року 

 

 Фоpма №3 Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття  Код 
За 2019 рік За 2018 рік 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операційної 

діяльності      

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування  3500 - (1 937) - - 

Коригування на:      

амортизацію необоротних активів 3505 63 887 - - - 

Збиток (прибуток) від вибуття, 

переоцінки та зменшення корисності 

основних засобів  - - - - 

Збільшення (зменшення) забезпечень 3510 256 401 - - - 

Збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 3515 - (118) - - 

Збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших негрошових 

операцій 3520 - - - - 

Збиток (прибуток) від участі в капіталі 3521 - - - - 

Фінансові витрати 3540 1 297 - - - 

Фінансові доходи  - (4 028) - - 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів 3550 - (237 972) - - 

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов’язань 3560 484 441 - - - 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 3570 561 971 - - - 

Сплачений податок на прибуток 3580 - (16 172) - - 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 3195 545 799 - - - 

  







ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟ 
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЗА ПЕРІОД З 5 ЛЮТОГО 2019 РОКУ (ДАТА ЗАСНУВАННЯ) ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

(суми наведені в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше) 
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Оператор газотранспортної системи України‟ (далі – 

ТОВ „Оператор ГТС України‟ або „Товариство‟) створено 5 лютого 2019 року з метою виконання 

вимог щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, визначених Законом 

України „Про ринок природного газу‟, заснованих на міжнародних зобов’язаннях України за 

Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію з ЄС. Юридична 

адреса: ТОВ „Оператор ГТС України‟: 01010, м. Київ, Кловський узвіз, 7, 16 поверх. 

 

ТОВ „Оператор ГТС України‟ за організаційно-правовою формою є товариством з обмеженою 

відповідальністю. Засновником та єдиним власником станом на 31 грудня 2019 року ТОВ „Оператор 

ГТС України‟ було Акціонерне Товариство „Укртрансгаз‟ (АТ „Укртрансгаз‟, „Учасник‟).  

 

Основною діяльністю ТОВ „Оператор ГТС України‟ в 2019 році є надання послуг АТ „Укртрансгазу‟, 

а саме комплекс організаційно-технічних заходів з планування, підготовки, організації проведення, 

контролю та обліку усіх видів робіт з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту виробничих 

об'єктів, спрямованих на забезпечення безпечної та ефективної роботи об’єктів магістральних 

газопроводів та збір даних про параметри функціонування виробничих об’єктів. 

 

У відповідності до міжнародних зобов’язань України діяльність із транспортування газу має бути 

відокремлена від діяльності із видобутку та постачання природного газу. Постанова КМУ „Про 

відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора 

газотранспортної системи‟ №840 від 18 вересня 2019 („План Заходів‟) передбачала, що відокремлення 

відбудеться за моделлю незалежного оператора газотранспортної системи (модель ISO). 

 

Згідно Плану Заходів, у четвертому кварталі 2019 року Учасник здійснив внесок у вигляді власних 

активів, які використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу 

магістральними трубопроводами, до статутного капіталу Товариства, яке на той час було його 100% 

дочірнім підприємством та згідно Плану Заходів мало бути відокремлене 1 січня 2020 року. 

 

1 січня 2020 року, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі („ДКП‟), 100% 

статутного капіталу Товариства було передано до АТ „МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ‟ 

на умовах розстрочення платежу строком на 15 років та встановленням динамічної ціни, розрахованої 

відповідно до погодженої сторонами формули. Крім того, 1 січня 2020 року, Товариство придбало 

природний газ, необхідний для функціонування системи. 

 

Згідно Плану Заходів, ТОВ „Оператор газотранспортної системи України‟ подав запит на 

сертифікацію оператора ГТС та отримав погодження сертифікації від Секретаріату Енергетичного 

Співтовариства. Остаточне рішення про сертифікацію та надання ліцензії на транспортування 

природного газу було прийнято НКРЕКП 24 грудня 2019 року. Відповідно, ТОВ „Оператор 

газотранспортної системи України‟ став повноцінним незалежним оператором ГТС України, 

починаючи з 1 січня 2020 року. 

 

До складу Товариства входить двадцять лінійно виробничих управлінь магістральних газопроводів, 

оперативно-ремонтне управління, виробничі об’єкти яких знаходяться в усіх областях України, та 

Представництво Товариства в Словацькій Республіці. 

 

Ця фінансова звітність затверджена до випуску від імені Товариства 21 квітня 2020 року. Звіт про 

управління до цієї фінансової звітності за період з 5 лютого 2019 року (дата заснування) по 31 грудня 

2019 року подається у складі консолідованого звіту про управління Групи „Нафтогаз України‟.   
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2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Протягом 2019 року українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після декількох років 

політичних та економічних потрясінь. Рівень інфляції в Україні знизився до 4,1% у 2019 році порівняно 

з 9,8% у 2018 році, а зростання ВВП оцінюється на очікуваному рівні у 3,6% (після зростання у 3,3% у 

2018 році). 

 

Після декількох років падіння, українська гривня продемонструвала стабілізацію, зміцнилася 

приблизно на 5% щодо долару США та на 11% щодо євро у порівнянні із середніми показниками за 

попередній рік. Серед значущих факторів у цьому напрямку є успішний запуск програми МВФ 

наприкінці 2018 року, високий рівень доходів експортерів агропромислової продукції, стримування 

ліквідності у гривні та стабільно високий рівень надходжень валюти через державні боргові папери. 

 

Починаючи з квітня 2019 року Національний банк України („НБУ‟) розпочав цикл на полегшення 

обмежень в своїй монетарній політиці, а також поступово знижував свою облікову ставку вперше за 

останні два роки, з 18,0% в квітні 2019 року до 10,0% у березні 2020 року, що підкріплено стабільним 

прогнозом щодо зниження інфляції.  

 

У грудні 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-місячну програму кредитування для України Standby 

(„SBA‟) у загальній сумі 3,9 мільярда доларів США. Україна вже отримала від МВФ та ЄС 2 мільярди 

доларів США, а також кредитні гарантії від Світового банку на суму 750 мільйонів доларів США. 

Затвердження програми МВФ істотно підвищує здатність України виконати свої валютні зобов’язання 

у 2020 році, що зрештою сприятиме фінансовій та макроекономічній стабільності в країні. В той же 

час, МВФ буде приймати рішення щодо наступних траншів, базуючись на прогресі з боку України у 

виконанні вимог Меморандуму економічного та політичного співробітництва, що має відбуватись 

протягом впровадження програми SBA. 

 

На 2020 рік в Україні заплановані суттєві виплати з публічного боргу, що буде потребувати мобілізації 

значних фінансових ресурсів як всередині країни, так і за її межами, що буде відбуватись у середовищі, 

де виклики для економік, що розвиваються, дедалі зростають. Крім того, тенденції щодо падіння 

промислового виробництва у другому півріччі 2019 року можуть продовжуватися й у 2020 році. 

 

Протягом березня–квітня 2019 року в Україні відбулись президентські вибори, а за ними – позачергові 

парламентські вибори у липні 2019 року. Ступінь невизначеності щодо майбутнього напрямку реформ 

у 2020 році залишається дуже високим. 

 

Крім того, 16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 

логічних неузгодженостей у податковому законодавстві‟ № 465-ІХ та Закон „Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 

логічних неузгодженостей у податковому законодавстві‟ № 466-ІХ. Ці закони запроваджують зміни до 

податкової та фінансової звітності в Україні. Закон № 465-ІХ був підписаний президентом України та 

набув чинності з 27 лютого 2020 року. Закон № 466-ІХ переданий на підпис президенту. Товариство 

наразі аналізує вплив цих законів на подання фінансової та податкової звітності у наступних періодах. 

 

Незважаючи на деякі покращення у 2019 році, остаточний результат політичної та економічної ситуації 

в Україні та її наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший суттєвий вплив 

на економіку України та діяльність Товариства. 
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Крім цього, на початку 2020 року у світі став швидко поширюватися новий коронавірус (COVID-19), 

що призвело до того, що Всесвітня організація охорони здоров’я („ВООЗ‟) у березні 2020 року 

оголосила про початок пандемії. Заходи, які вживають багато країн для стримування поширення 

COVID-19, призводять до значних операційних складнощів для багатьох компаній і завдають істотного 

впливу на світові фінансові ринки. Оскільки ситуація швидко розвивається, COVID-19 може істотно 

вплинути на діяльність багатьох компаній у різних секторах економіки, включно, але не обмежуючись, 

порушенням операційної діяльності у результаті призупинення або закриття виробництва, порушенням 

ланцюгів постачань, карантином персоналу, зниженням попиту та труднощами з отриманням 

фінансування. Окрім того, Товариство може зіштовхнутися з іще більшим впливом COVID-19 у 

результаті його негативного впливу на глобальну економіку та основні фінансові ринки. Істотність 

впливу COVID-19 на операційну діяльність Товариства великою мірою залежить від тривалості та 

поширення впливу вірусу на світову та українську економіку. 

 

Державне регулювання діяльності Товариства 

 

Функціонування нафтогазової галузі є надзвичайно важливим для України з ряду причин, що 

включають економічні, стратегічні чинники та міркування державної безпеки. 

 

Державне регулювання ринку природного газу в Україні здійснює держава в особі Кабінету Міністрів 

України та Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг („НКРЕКП‟). НКРЕКП затверджує тарифи на послуги транспортування магістральними та 

розподільними трубопроводами на території України, тарифи на послуги зберігання, закачування та 

відбору газу з підземних сховищ газу. НКРЕКП також затверджує процедури встановлення тарифів на 

транспортування, розподіл та зберігання природного газу, відповідає за захист прав споживачів у сфері 

встановлення тарифів, безпеки постачань та якості послуг. 

 

Крім того, Законом України „Про ринок природного газу‟ від 9 квітня 2015 року № 329-VIII було 

створено передумови для нової моделі ринку природного газу, побудованої на принципах вільної 

добросовісної конкуренції та орієнтованої на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів 

споживачів, а також здатної до інтеграції з ринками природного газу держав – сторін Енергетичного 

Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу. 

 

 

3. ЗАЛИШКИ ТА ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ  

 

Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має здатність контролювати іншу 

сторону, знаходиться під спільним контролем або може здійснювати істотний вплив або спільний 

контроль над іншою стороною під час прийняття фінансових та операційних рішень. Під час розгляду 

взаємовідносин із кожною можливо пов’язаною стороною звертають увагу на суть відносин, а не 

тільки на їхню юридичну форму. Операції із пов’язаними сторонами можуть здійснюватися на умовах, 

які не обов’язково можуть бути доступними для непов’язаних сторін. 

 

Операції із компаніями контрольованими державою 

 

Товариство провадить істотні операції із компаніями, які контролюються, знаходяться під спільним 

контролем або зазнають істотного впливу з боку Уряду України.  
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За період з 5 лютого 2019 року (дата заснування) по 31 грудня 2019 року 100% доходів Товариства 

були отримані від операцій із підприємством АТ „Укртрансгаз‟, яке знаходиться під спільним 

контролем з боку Уряду України та було засновником Товариства. Непогашена дебіторська 

заборгованість, пов’язана з цими операціями, станом на 31 грудня 2019 року становить 100% від 

загального залишку дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги. 
 

Кредиторська заборгованість перед Товариствами, які контролюються, знаходяться під спільним 

контролем або зазнають істотного впливу з боку Уряду України станом на 31 грудня 2019 року 

становила: 
 

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – близько 40%; 

 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – близько 35%; 

 Фінансове забезпечення для балансування системи – близько 27%. 
 

Станом на 31 грудня 2019 року, 100% грошей та їх еквівалентів були розміщені у банку, який 

контролюється, знаходяться під спільним контролем або зазнає впливу з боку Уряду України. 
 

Компенсація провідному управлінському персоналу 
 

Провідний управлінський персонал протягом 2019 року складав 12 осіб. У 2019 році компенсація 

провідному управлінському персоналу, що включена до складу адміністративних витрат, включала 

заробітну плату, додаткові поточні премії і становила 52 350 тисяч гривень. 
 

 

4. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
 

Рух нематеріальних активів за період з 5 лютого 2019 року (дата заснування) по 31 грудня 2019 року, 

представлений наступним чином:  
 

 

Ліцензії та 

технічна 

документація  

Програмне 

забезпечення  Всього 

      

Чиста балансова вартість станом на 5 лютого 

2019 року (дата заснування)  -  -  - 

      

Надходження  264  59 969  60 233 

Вибуття -  -  - 
Амортизація (241)  (2 735)  (2 976) 

      

Чиста балансова вартість станом на 31 грудня 

2019 року 23  57 234  57 257 

      

Первісна вартість 264  59 969  60 233 

Накопичена амортизація та резерв на зменшення 

корисності (241)  (2 735)  (2 976) 

 

Протягом періоду з 5 лютого 2019 року (дата заснування) по 31 грудня 2019 року нематеріальні активи 

первісною вартістю 60 233 тисячі гривень були внесені засновником до статутного капіталу 

Товариства.  
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5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 

Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій в основні засоби за період з 5 лютого 2019 року (дата заснування) по 31 грудня 2019 року, 

представлений наступним чином: 

 

 

Будинки та 

споруди  

Машини та 

обладнання  

Транспортні 

засоби  Інше  

Всього 

основні 

засоби  

Незавершені 

капітальні 

інвестиції  Всього 

              
Чиста балансова вартість станом 

на 5 лютого 2019 року (дата 

заснування) -  -  -  -  -  -  - 

              
Надходження та переміщення 7 617  466 226  408 454  208 253  1 090 550  1 139 198  2 229 748 

Амортизація (146)  (8 348)  (8 237)  (44 180)  (60 911)  -  (60 911) 

              
Чиста балансова вартість станом 

на 31 грудня 2019 року 7 471  457 878  400 217  164 073  1 029 639  1 139 198  2 168 837 

              
Первісна вартість 7 617  466 226  408 454  208 253  1 090 550  1 139 198  2 229 748 

Накопичений знос та резерв на 

зменшення корисності (146)  (8 348)  (8 237)  (44 180)  (60 911)  -  (60 911) 

 

Протягом періоду з 5 лютого 2019 року (дата заснування) по 31 грудня 2019 року основні засоби та незавершені капітальні інвестиції вартістю 1 090 550 тисяч 

гривень та 1 086 339 тисяч гривень, відповідно, були внесені засновником до статутного капіталу Товариства. 

 

Амортизаційні нарахування у сумі 51 834 тисяч гривень було включено до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), 8 355 тисяч гривень – 

до складу адміністративних витрат. 

 

Якби основні засоби Товариства оцінювались за історичною вартістю, то їх балансова вартість станом на 31 грудня 2019 року дорівнювала б дійсній балансовій 

вартості представленій в цій Примітці. 
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6. ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

 

Станом на 31 грудня 2019 року до складу інших необоротних активів входить аварійний запас 

матеріалів та запасних частин у сумі 67 102 тисячі гривень. 

 

 

7. ЗАПАСИ 

 

Запаси Товариства представлені таким чином: 

 

 
31 грудня 

2019 року 

  

Сировина та матеріали 478 428 

Запасні частини 239 428 

Інше 144 430 

  

Всього 862 286 

 

 

8. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ 

 

Торгова дебіторська заборгованість представлена заборгованістю від АТ „Укртрансгаз‟ за надання 

послуг із забезпечення роботи об’єктів магістральних газопроводів (Примітка 14). 

 

Термін погашення зобов’язань згідно договірних умов становить 20 календарних днів. Протягом 

даного періоду відсотки на непогашену дебіторську заборгованість не нараховуються. Товариство на 

постійній основі оцінює резерв під збитки на дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь термін. У Товариства немає досвіду 

щодо дефолту чи прострочення платежів від АТ „Укртрансгаз‟, відповідно, резерв під очікувані 

кредитні збитки станом на 31 грудня 2019 року не нараховувався. 

 

 

9. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ, РОЗРАХУНКАМИ З 

БЮДЖЕТОМ, ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 

 
31 грудня 

2019 року 

  

Податок на додану вартість до відшкодування 474 801 

Передоплата постачальникам за товари, роботи, послуги 13 563 

Передоплата з податку на прибуток  11 873 

Інша дебіторська заборгованість 3 200 

  

Всього 503 437 

 

В результаті внесення активів до статутного капіталу Товариства (Примітка 11) виник податок на 

додану вартість до відшкодування в сумі 641 814 тисяч гривень. Товариство планує відшкодувати ПДВ 

шляхом зарахування проти ПДВ зобов’язання, що виникатиме в ході звичайної операційної діяльності 

Товариства протягом 2020 року. 
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10. ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 
 

Станом на 31 грудня 2019 року гроші та їх еквіваленти представлені грошовими коштами на поточних 

рахунках в банку, що знаходиться під спільним контролем Уряду України. 
 

 

11. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
 

Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований та повністю сплачений статутний капітал Товариства 

становив 3 870 886 тисяч гривень. Наступні активи були внесені у статутний капітал за період з 

5 лютого 2019 року (дата заснування) по 31 грудня 2019 року: 
 

Основні засоби 1 090 550  

Незавершені капітальні інвестиції 1 086 339 

Нематеріальні активи 60 233 

Інші необоротні активи 67 102 

Запаси 904 848 

Гроші та їх еквіваленти 20 000 

Податок на додану вартість до відшкодування, що виник на внеску активів до капіталу 641 814 

  
Всього 3 870 886 

 

Прибуток кожного звітного періоду, що доступний для розподілу власнику, визначається на основі 

даних фінансової звітності, підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Відповідно до рішення учасника від 16 грудня 2019 року за період з 5 лютого 2019 року (дата 

заснування) по 31 грудня 2019 року були нараховані та сплачені дивіденди АТ „Укртрансгаз‟, як 

єдиному учаснику Товариства, в сумі 89 845 тисяч гривень. 
 

 

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Інформація про рух забезпечень за період з 5 лютого 2019 року (дата заснування) по 31 грудня 2019 

року представлена таким чином: 
 

 

Забезпечення 

програм за 

довгостроко-

вими 

зобов’язан-

нями з виплат 

працівникам  

Резерв 

невикорис- 

таних 

відпусток  

Винагорода за 

підсумками 

року  Всього 

        
Залишок станом на 5 лютого 

2019 року (дата заснування) -  -  -  - 

        
Нараховано за період 109 995  85 914  60 492  256 401 

Амортизація дисконту  1 297  -  -  1 297 

Використано або сплачено 

протягом року (17 539)  (10 346)  -  (27 885) 

Зміни в оцінках  40 549  -  -  40 549 

        
Залишок станом на 31 грудня 

2019 року 134 302  75 568  60 492  270 362 

        Довгострокові  78 800  -  -  78 800 

Короткострокові  55 502  75 568  60 492  191 562 
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Забезпечення програм за довгостроковими зобов’язаннями з виплат працівникам  
 

Згідно чинного законодавства України Товариство має юридичне зобов’язання, щодо виплати 

пільгових пенсій працівникам, які працюють або працювали в шкідливих умовах праці. Крім цього, 

згідно колективного договору Товариство здійснює одноразові та періодичні виплати при досягненні 

певного віку. Ці плани із виплат працівникам не фінансуються, а також відсутні активи за планами. 
 
 

 2019 

  

Сплачені винагороди (17 539) 

  

Вартість послуг:  

Вартість послуг звітного періоду 78 661 

Вартість послуг минулих періодів та зміни в розрахунках 31 334 

Чисті процентні витрати 1 297 

  

Всього компоненти, визнані в фінансовому результаті 111 292 

  

Складові актуарних збитків:  

Зміни демографічних припущень 487 

Зміни фінансових припущень 12 726 

Коригування виходячи з досвіду 27 336 

  

Всього компоненти, визнані в іншому сукупному доході 40 549 

  

Всього 134 302 

 

Основні актуарні припущення, що були використані для розрахунку зобов’язань за виплатами 

працівникам, представлені таким чином:  
 

 2019 

  

Номінальна ставка дисконтування, % 9,35% 

Номінальна ставка збільшення заробітної плати, % 13,00% на 2020 рік, 16% на 2021–2024 роки, 

9,35% після 2024 року 

Коефіцієнт плинності кадрів, % 1,22% 

 

Вплив на зобов’язання по плану з фіксованими виплатами змін основних припущень наведено нижче:  
 

 2019 

  

Збільшення/зменшення ставки дисконтування на 1% (4,24%)/4,88% 

Збільшення/зменшення заробітної плати на 1% 4,69%/(4,16%) 

Збільшення/зменшення плинності кадрів на 1% (4,63%)/5,30% 

 

Наданий вище аналіз чутливості може не представляти фактичні зміни зобов’язання за пенсійним 

планом із визначеними виплатами, оскільки малоймовірно, що зміни у припущеннях відбуватимуться 

окремо одна від одної, оскільки деякі припущення можуть бути взаємопов’язаними. Окрім того, у 

поданому вище аналізі чутливості теперішня вартість зобов’язання за виплатами працівникам 

розраховувалась із використанням методу прогнозної умовної одиниці на кінець звітного періоду, яка 

відповідає тій, яка застосовувалась для розрахунку зобов’язання, визнаного у звіті про фінансовий 

стан.  
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Чисті процентні витрати у сумі 1 297 тисяч гривень було включено до складу фінансових витрат. 

Вартість послуг звітного та минулого періодів у сумі 104 895 тисяч гривень, 5 073 тисячі гривень та 

27 тисяч гривень включено до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), 

адміністративних витрат та інших операційних витрат, відповідно. 

 

 

13. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ОДЕРЖАНИМИ АВАНСАМИ 

 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами Товариства представлена таким чином: 

 

 
31 грудня 

2019 року 

  

Аванси за транспортування природного газу 290 498 

  

Всього авансів отриманих  290 498 

 

Як зазначено в Примітці 1, з 1 січня 2020 року Товариство почало діяльність з транспортування 

природного газу магістральними трубопроводами. Згідно з умовами договору транспортування 

природного газу послуги доступу до потужності в точках входу та виходу надаються на умовах 100% 

попередньої оплати у розмірі вартості замовленої потужності на період газового місяця за п’ять 

робочих днів до початку газового місяця, у якому буде забезпечуватись доступ до потужностей. 

Відповідно, Товариство отримало аванси за договорами транспортування природного газу. 

 

 

14. ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 

 

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

АТ „Укртрансгаз‟ за надання комплексу організаційно технічних заходів з планування, підготовки, 

організації, проведення, контролю та обліку усіх видів робіт з експлуатації, технічного обслуговування 

та ремонту виробничих об’єктів, спрямованих на забезпечення безпечної та ефективної роботи об’єктів 

магістральних газопроводів та інших супутніх послуг. 

 

Договір про надання зазначених послуг був підписаний строком до 1 січня 2020 року.  

 

Як зазначено в Примітці 1, з 1 січня 2020 року Товариство почало діяльність з транспортування 

природного газу магістральними газопроводами. 

 

30 грудня 2019 року було укладено договір між Товариством та НАК „Нафтогаз України‟ на 

транспортування природного газу для забезпечення транзиту газу територією України. Товариство 

почало надавати послуги за цим договором з 1 січня 2020 року. 
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15. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)  

 
 2019 

  

Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування 1 276 005 

Знос та амортизація 54 367 

Матеріальні витрати 42 041 

Інше 19 110 

  

Всього 1 391 523 

 

 

16. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 
 

 2019 

  

Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування  210 002 

Знос та амортизація 8 763 

Інше 8 222 

  

Всього 226 987 

 

 

17. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ 

 

Оподаткування 

 

Для податкового середовища в Україні характерні складність податкового адміністрування, 

суперечливі тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актів, які, 

окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на платників податків. Непослідовність у 

застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового законодавства може призвести до судових 

розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових податків, 

штрафів і пені, і ці суми можуть бути суттєвими. На думку керівництва, Товариство виконало усі 

вимоги чинного податкового законодавства. 

 

Під час звичайної господарської діяльності Товариство здійснює операції, тлумачення яких можуть 

бути різними у Товариства та податкових органів. У тих випадках, коли вірогідність відтоку 

фінансових ресурсів, що пов’язані з такими операціями, є високою, та сума може бути достовірно 

визначена, Товариство нараховує резерв під такі зобов’язання. Коли керівництво Товариства оцінює 

вірогідність відтоку фінансових ресурсів, як ймовірну, Товариство робить розкриття умовних 

зобов’язань. 

 

Керівництво Товариства оцінює, що станом на 31 грудня 2019 року відсутній потенціальний вплив 

операцій, тлумачення яких можуть бути різними у Товариства та податкових органів. 

 

Капітальні контрактні зобов’язання 

 

Істотні контрактні зобов’язання на придбання нематеріальних активів, становили 51 200 тисяч гривень 

станом на 31 грудня 2019 року. 
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18. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ 

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності визначають справедливу вартість як ціну, яка б була 

отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між 

учасниками ринку на дату оцінки. 

 

Очікувана справедлива вартість визначалась Товариством із використанням доступної ринкової 

інформації, коли вона існує, а також відповідних методик оцінки. Однак для визначення очікуваної 

справедливої вартості обов’язково необхідне використання професійних суджень для тлумачення 

ринкової інформації. Керівництво використало усю доступну ринкову інформацію для оцінки 

справедливої вартості. Оцінки подані у цій фінансовій звітності, не обов’язково вказують на суми, які 

Товариство могло б реалізувати у ринковому обміні від операцій продажу своєї повної частки у 

конкретному інструменті або сплатити під час передачі зобов’язань. 

 

Фінансові інструменти, не оцінені за справедливою вартістю у звіті про фінансовий стан, але для 

яких справедлива вартість розкривається 

 

На думку керівництва Товариства, балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, 

визнана у фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості станом на 31 грудня 

2019 року. 

 

Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості. 

 

 

19. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ  

 

Основними ризиками, пов’язаними з фінансовими інструментами Товариства, є кредитний ризик, 

валютний ризик, ризик концентрації та ризик ліквідності. Товариство переглядає та узгоджує політику 

щодо управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче. 

 

Основні категорії фінансових інструментів представлені таким чином: 

 

 Примітка 

31 грудня 

2019 року 

   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 8 434 020 

Інша поточна дебіторська заборгованість 9 3 200 

Гроші та їх еквіваленти 10 423 213 

   

Всього фінансових активів  860 433 

   

Поточні зобов’язання за товари, роботи, послуги  53 878 

Фінансове забезпечення за послугами з балансування  43 520 

   

Всього фінансових зобов’язань   97 398 

 

Фінансове забезпечення за послугами з балансування включені до рядка „Інші поточні зобов’язання‟. 

  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟ 
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЗА ПЕРІОД З 5 ЛЮТОГО 2019 РОКУ (ДАТА ЗАСНУВАННЯ) ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

(суми наведені в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше) 

 

22 

 

 

 

Відповідно до Кодексу газотранспортної системи, Товариству, разом з поданням номінації на січень 

2020 року, замовниками послуг транспортування в 2019 році надано фінансове забезпечення у сумі 

43 520 тисяч гривень щодо оплати послуг балансування обсягів природного газу. 
 

Валютний ризик 
 

Товариство здійснює свою операційну діяльність на території України і її залежність від валютного 

ризику визначається в грошових коштах на поточних рахунках в банку в іноземних валютах.  
 

Залежність Товариства від валютного ризику представлена на основі балансової вартості відповідних 

активів та зобов’язань у доларах США таким чином: 
 

 
31 грудня 

2019 року 

 Долари США 

  

Гроші та їх еквіваленти 7 106 

  

Чиста валютна позиція 7 106 

 

У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість прибутку або збитку та власного капіталу 

до обґрунтовано можливих змін у курсах обміну валют, які застосовувались на звітну дату, за умови, 

що всі інші змінні величини залишались сталими. 
 

Ризик розраховувався лише для монетарних залишків, деномінованих в іноземних валютах, а не у 

функціональній валюті Товариства. 
 

 

Станом на 31 грудня 2019 року 

Вплив на 

прибуток 

або збиток 

 Вплив на 

власний 

капітал 

    

Зміцнення долару США на 10% 583  583 

Послаблення долару США на 10% (583)  (583) 

 

Ризик концентрації 
 

Для Товариства властивий значний ризик концентрації щодо 100% отриманих доходів в 2019 році від 

одного клієнта, а також торгової дебіторської заборгованості з АТ „Укртрансгаз‟ (Примітка 3). Також 

станом на 31 грудня 2019 року 100% грошових коштів та залишків на банківських рахунках були 

розміщені у банку АТ „Укргазбанк‟, який в свою чергу знаходиться під спільним контролем з боку 

Уряду України. 
 

Кредитний ризик 
 

Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за 

фінансовим інструментом стане причиною фінансового збитку для іншої сторони у результаті 

невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає у результаті надання послуг на кредитних 

умовах та інших операцій з контрагентами, у результаті яких виникають фінансові активи. Політика 

Товариства полягає у тому, що клієнти, які бажають здійснювати оплату на кредитних умовах, мають 

пройти перевірку на платоспроможність. Істотні непогашені залишки також переглядаються на 

постійній основі.  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟ 
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЗА ПЕРІОД З 5 ЛЮТОГО 2019 РОКУ (ДАТА ЗАСНУВАННЯ) ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

(суми наведені в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше) 

 

23 

 

 

 

Товариство формує резерв на знецінення, який є оцінкою понесених збитків стосовно торгової 

дебіторської заборгованості. Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який стосується 

індивідуально суттєвих ризиків.  

 

Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня 2019 року становила 860 433 тисячі гривень.  

 

Ризик ліквідності 

 

Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових коштів та достатність 

фінансування для виконання чинних зобов’язань по мірі їх настання. Товариство здійснює аналіз за 

строками оплати активів та термінами погашення своїх зобов’язань і планує рівень ліквідності залежно 

від їх очікуваного погашення. 

 

Станом на 31 грудня 2019 року усі фінансові зобов’язання товариства були із строком погашення до 

3 місяців. 

 

 

20. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

 

На підставі договору про передачу на праві господарського відання майна, що перебуває в державній 

власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу 

магістральними трубопроводами, укладеного між Міністерством фінансів України та Товариством, 

передано 1 січня 2020 року в управління Товариству безвідклично строком на 15 років на праві 

господарського відання майно, що перебуває в державній власності та використовується у процесі 

провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами. 

 

Відбулася купівля-продаж частки у статутному капіталі Товариства у розмірі 100 відсотків статутного 

капіталу між АТ „Укртрансгаз‟ та АТ „МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ‟ з відкладальною 

умовою щодо переходу з 1 січня 2020 року прав на частку у статутному капіталі і на умовах 

розстрочення платежу строком на 15 років. 

 

1 січня 2020 року Товариством було проведено закупівлю природного газу в АТ „Укртрансгаз‟ 

в обсязі 912,049 млн. м3 загальною вартістю 5 436 176 тисяч гривень з ПДВ з умовою розстрочення 

платежу на 2 роки. Відповідна заборгованість перед постачальником була достроково погашена до дати 

випуску цієї фінансової звітності. 

 

З 1 січня 2020 року почав діяти договір між Товариством та НАК „Нафтогаз України‟ на 

транспортування природного газу для забезпечення транзиту газу територією України. 

 

 

21. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Заява про відповідність 

 

Ця фінансова звітність – є фінансовою звітністю Товариства, яка підготовлена у відповідності до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності („МСФЗ‟). 
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Основа підготовки фінансової звітності 
 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за виключенням активів, 

внесених до статутного капіталу, які були оцінені за справедливою вартістю АТ „Укртрансгаз‟ на 

момент внесення до статутного капіталу Товариства, а також на кінець звітного періоду, як 

пояснюється у положеннях облікової політики нижче. 

 

Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в 

обмін на товари та послуги. 

 

Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за 

передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, 

чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці із використанням іншої методики 

оцінки. 

 

Ця політика послідовно застосовувалась до всіх поданих періодів, якщо не зазначено інше. 

 

Для підготовки цієї фінансової звітності Товариство застосовує форми фінансової звітності, визначені 

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. 

 

Функціональна валюта і валюта подання  
 

Статті, включені до фінансової звітності Товариства, оцінюються із використанням валюти основного 

економічного середовища, у якому здійснює свою операційну діяльність Товариство („функціональної 

валюти‟). Ця фінансова звітність подається у гривні, яка є функціональною валютою Товариства. Усі 

суми, відображені у фінансовій звітності, подаються у гривнях, округлених до найближчої тисячі, якщо 

не зазначено інше. 

 

Операції, деноміновані у валюті, яка відрізняється від функціональної валюти, перераховуються у 

функціональну валюту із використанням курсу обміну валют, який переважав на дату відповідної 

операції. Прибутки та збитки від курсових різниць, які виникають у результаті врегулювання таких 

операцій та перерахунку монетарних активів та зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті на 

кінець року, визнаються у звіті про прибутки або збитки. Перерахунок на кінець року не застосовується 

до немонетарних статей, включно з інвестиціями у власний капітал.  

 

Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для перерахунку залишків в іноземній валюті, 

були представлені таким чином: 

 
У гривнях 2019 

  

1.00 долар США 23.69 

1.00 євро 26.42 

 

Середні курси обміну валют за дванадцять місяців, що закінчились 31 грудня, були представлені таким 

чином: 

 
У гривнях 2019 

  

1.00 долар США 25.85 

1.00 євро 28.95 
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Протягом 2019 року в Україні діяли валютні обмеження затверджені Національним Банком України 

(Примітка 2). Іноземну валюту можна вільно конвертувати за курсом, наближеним до курсу обміну, 

встановленого Національним банком України. У теперішній час гривня не є вільно конвертованою 

валютою за межами України. 

 

Основні засоби 
 

Товариство використовує модель переоцінки для оцінки основних засобів, за виключенням 

незавершеного будівництва, яке обліковується за первісною вартістю. Частота проведення переоцінок 

залежить від зміни справедливої вартості активів, які оцінюються, з тим, щоб балансова вартість 

активів істотно не відрізнялася від справедливої вартості активів на звітну дату. Подальші 

надходження основних засобів відображаються за первісною вартістю. Первісна вартість включає 

витрати, понесені безпосередньо на придбання об’єктів. Первісна вартість активів, створених власними 

силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частку виробничих 

накладних витрат. Первісна вартість придбаних та створених власними силами кваліфікованих активів, 

включає витрати на позики. 

 

Будь-яке збільшення балансової вартості, яке виникає у результаті переоцінок, відображається у складі 

резерву переоцінки у складі власного капіталу через інші сукупні доходи. Зменшення, які взаємно 

зараховують раніше визнані збільшення того самого активу, відображаються у складі капіталу у 

дооцінках у складі власного капіталу через інший сукупний дохід, а всі інші зменшення включаються 

до звіту про прибутки або збитки. У тій мірі в якій збиток від зменшення корисності того самого 

знеціненого активу був визнаний раніше у складі звіту про прибутки або збитки, сторнування цього 

збитку від зменшення корисності також визнається у складі прибутку або збитку у звіті про прибутки 

або збитки. 

 

Подальші витрати включаються у балансову вартість активу або визнаються як окремий актив, у 

залежності від обставин, лише тоді, коли існує вірогідність отримання Товариством майбутніх 

економічних вигід, пов’язаних із об’єктом, і вартість об’єкту можна визначити достовірно. Усі інші 

витрати на ремонт і обслуговування включаються до звіту про прибутки або збитки протягом того 

фінансового періоду, у якому вони були понесені. Основні засоби припиняють визнаватися після 

вибуття або коли більше не очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження 

використання активу. Прибутки та збитки від вибуття, які визначаються шляхом порівняння 

надходжень із балансовою вартістю основних засобів, визнаються у звіті про прибутки або збитки. 

Після продажу переоцінених активів суми, включені до складу резерву переоцінки, переводяться до 

складу нерозподіленого прибутку.  

 

Незавершене будівництво включає також суми передплат за основні засоби. 

 

Знос та амортизація 
 

Знос нараховується на систематичній основі для розподілу витрат на окремі активи за вирахуванням їх 

ліквідаційної вартості протягом очікуваних строків корисного використання активів. Нарахування 

зносу починається із моменту придбання або, у випадку зі створеними власними силами активами, з 

моменту, коли актив завершений і готовий до використання.  
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Звичайні строки корисного використання інших основних засобів Товариства представлені таким 

чином: 

 
 Строк корисного 

використання у 

роках 

  

Будинки та споруди 10–80 

Машини та обладнання 5–35 

Транспортні засоби 5–25 

Інше 5–50 

 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації 

переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми 

оцінками обліковується як зміна облікової оцінки. 

 

Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або списання об’єкта основних засобів, 

визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнається 

у складі прибутку або збитку. 

 

Незавершене будівництво не амортизується. 

 

Нематеріальні активи 
 

Нематеріальні активи мають визначені строки корисного використання і включають, головним чином, 

капіталізовані витрати на програмне забезпечення. Придбане програмне забезпечення капіталізується 

на основі витрат, понесених для придбання та доведення їх до використання. Нематеріальні активи 

відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від 

зменшення корисності, якщо такі є. У випадку зменшення корисності балансова вартість 

нематеріальних активів списується до більшої з величин: вартості під час використання та 

справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж.  

 

Зменшення корисності нефінансових активів 

 

Активи переглядаються на предмет зменшення корисності тоді, коли події і обставини вказують на те, 

що балансову вартість не буде можливо відшкодувати. Збиток від зменшення корисності визнається у 

сумі, на яку балансова вартість активів перевищує їхню вартість відшкодування. Вартість 

відшкодування є більшою з двох величин: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, 

та вартості використання. Для цілей оцінки зменшення корисності активи групуються за найменшими 

рівнями, для яких існують окремі потоки грошових коштів, які можна визначити (одиниці, які 

генерують грошові кошти). Нефінансові активи, які зазнали зменшення корисності, переглядаються на 

предмет можливого сторнування зменшення корисності на кожну звітну дату. 

 

Збиток від зменшення корисності визнається негайно у складі прибутку або збитку, якщо відповідний 

актив не відображається за переоціненою вартістю. У такому випадку збиток від зменшення корисності 

відображається аналогічно зменшенню у результаті переоцінки. 
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У випадку, коли збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, балансова вартість 

активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки її вартості 

відшкодування, таким чином щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, 

яка була б визначена, якби не було визнано жодного збитку від зменшення корисності для активу (або 

одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки. Сторнування збитку від зменшення корисності 

визнається негайно у складі прибутку або збитку, якщо відповідний актив не відображається за 

переоціненою вартістю. У такому випадку сторнування збитку від зменшення корисності 

відображається аналогічно збільшенню у результаті переоцінки. 

 

Фінансові інструменти 

 

Первісне визнання фінансових інструментів 
 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються та визнаються за справедливою 

вартістю. 

 

Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та залишки на банківських 

рахунках, дебіторську, кредиторську заборгованість та фінансове забезпечення за послугами з 

балансування. 

 

Класифікація і подальша оцінка фінансових активів  

 

Фінансові активи у подальшому оцінюються за амортизованою або справедливою вартістю. При цьому 

інвестиції у боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес моделі, метою якої є збір потоків 

грошових коштів за договорами і які мають потоки грошових коштів за договорами, які складаються 

виключно із виплати основної суми та відсотків за основною сумою заборгованості, звичайно 

оцінюються за амортизованою вартістю на кінець подальших звітних періодів.  

 

Амортизована вартість розраховується із використанням методу ефективної ставки відсотка та 

визначається за вирахуванням будь-яких збитків від зменшення корисності.  

 

Товариство використовує практичний прийом згідно якого амортизована вартість фінансових активів 

із термінами погашення до одного року, за вирахуванням очікуваних кредитних збитків, дорівнює їхній 

номінальній вартості. 

 

Внесений капітал 

 

Внесений капітал представлений сумою активів внесених до статутного капіталу Товариства і був 

оцінений за їх справедливою вартістю на момент внесення. 

 

Зменшення корисності фінансових активів 

 

Товариство застосовує спрощений підхід до визнання очікуваних кредитних збитків на увесь строк дії 

фінансових активів, як дозволено в МСФЗ 9. Товариство відображає очікувані кредитні збитки та їх 

зміни очікуваних кредитних втрат на кожну звітну дату, щоб відобразити зміни в кредитному ризику 

після первісного визнання. 
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Товариство оцінює очікувані кредитні збитки для дебіторської заборгованості на груповій основі. 

Очікувані кредитні збитки розраховуються використовуючи матриці міграції на основі історичного 

досвіду дефолту дебіторів та аналізу поточного стану дебітора. 

 

Балансова вартість активу зменшується за рахунок резерву, а сума збитку визнається у звіті про 

прибутки або збитки. У випадку якщо дебіторська заборгованість є безнадійною, вона списується за 

рахунок резерву для дебіторської заборгованості. Подальше відшкодування раніше списаних сум 

включається до складу звіту про прибутки або збитки. 

 

Класифікація і подальша оцінка фінансових зобов’язань 

 

Фінансові зобов’язання у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю або за справедливою 

вартістю через доходи та збитки.  

 

Фінансові зобов’язання які не є (i) умовною виплатою покупця при об’єднанні бізнесів, 

(ii) утримуваних для торгівлі, або (iii) визначених по справедливій вартості через прибутки або збитки, 

в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю використовуючи метод ефективної ставки 

відсотка. Ефективна відсоткова ставка – це ставка яка приводить майбутні грошові виплати 

(включаючи всі гонорари та додаткові збори сплачені або отримані, витрати на транзакції та інші премії 

або знижки) протягом очікуваного строку дії фінансового зобов’язання або (де доречно) більш 

коротшого періоду, до амортизованої вартості фінансового зобов’язання.  

 

Припинення визнання фінансових інструментів 

 

Товариство припиняє визнавати фінансові активи, коли (i) активи погашені або права на потоки 

грошових коштів від активів втратили свою силу, або (ii) Товариство передало усі суттєві ризики та 

винагороди від володіння активами, або (iii) Товариство не передало і не зберегло усі істотні права та 

винагороди від володіння, але втратило контроль. Контроль зберігається, якщо контрагент не має 

практичної здатності продати актив повністю непов’язаній третій стороні без потреби накладання 

додаткових обмежень на операцію продажу. Фінансові зобов’язання припиняють визнаватись 

Товариством тоді, і тільки тоді, коли зобов’язання Товариства виконані, скасовані чи строк виконання 

яких закінчився. Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов’язання, що припинило 

визнаватись та виплаченою компенсацією визнається у звіті про прибутки або збитки. 

 

Податок на прибуток 
 

Податок на прибуток нараховується у фінансовій звітності у відповідності до українського 

законодавства, яке діяло або, фактично діяло на звітну дату. Податок на прибуток включає нарахування 

поточного податку та відстроченого податку і визнається у звіті про прибутки або збитки, якщо він не 

стосується операцій, які вже були визнані у тому самому або інших періодах у складі інших сукупних 

доходів або безпосередньо у складі власного капіталу. 

 

Поточний податок є сумою, яку передбачається сплатити або відшкодувати у податкових органів 

стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та попередні періоди.  
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Відстрочений податок на прибуток нараховується із використанням методу балансових зобов’язань на 

перенесені на майбутні періоди податкові збитки і тимчасові різниці, які виникають між податковими 

базами активів та зобов’язань і їхньою балансовою вартістю для цілей складання фінансової звітності. 

Згідно із виключенням щодо первісного визнання відстрочені податки не відображаються щодо 

тимчасових різниць на момент первісного визнання активу або зобов’язання в операції, яка не є 

об’єднанням підприємств, якщо операція на момент первісного відображення не впливає ані на 

фінансовий, ані на оподатковуваний прибуток. Відстрочені податкові зобов’язання не відображаються 

щодо тимчасових різниць на момент первісного визнання гудвілу та в подальшому щодо гудвілу, який 

не відноситься на валові витрати у цілях оподаткування. Залишки відстроченого податку оцінюються 

за ставками оподаткування, які діяли або фактично діяли на звітну дату, які, як очікується, будуть 

застосовуватись до періоду, в якому передбачається сторнування тимчасових різниць або реалізація 

перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових 

різниць, які відносяться на валові витрати, та перенесених на майбутні періоди податкових збитків 

відображаються лише у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання достатніх майбутніх 

оподатковуваних прибутків, за рахунок яких передбачається реалізувати ці вирахування. 

 

Запаси 

 

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. 

Первісна вартість запасів включає витрати, понесені на придбання запасів, виробничі або конверсійні 

та інші витрати, понесені на доведення до їхнього поточного місця розташування та стану. Вартість 

запасів визначається на основі методу „перше надходження – перше вибуття‟ для всіх запасів, за 

виключенням природного газу, для якого використовується метод середньозваженої вартості. Чиста 

вартість реалізації являє собою очікувану ціну реалізації під час звичайної господарської діяльності, за 

вирахуванням вартості завершення виробництва та витрат на продаж. 

 

Торгова дебіторська заборгованість 
 

Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю і у 

подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової 

ставки, за вирахуванням резерву на знецінення. 

 

Передоплати видані та інші оборотні активи 

 

Передплати відображаються за первісною вартістю без ПДВ, за вирахуванням резерву на знецінення. 

Передплата класифікується як необоротний актив, коли товари або послуги, які стосуються цієї 

передплати, передбачається отримати після одного року або коли передплата стосується активу, який 

сам класифікується як необоротний після первісного визнання. 

 

Якщо існує ознака того, що активи, товари або послуги, які стосуються передплати, не будуть отримані, 

то Товариство нараховує резерв знецінення на відповідну переплату з одночасним визнанням витрат у 

звіті про прибутки або збитки.  

 

Гроші та їх еквіваленти 
 

Грошові кошти та їх еквіваленти Товариства включають грошові кошти у касі та рахунки в банках, а 

також депозити із первісними термінами погашення три місяці або менше.  
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Дивіденди  

 

Дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються із власного капіталу на звітну дату лише тоді, 

коли вони оголошуються до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається тоді, коли 

вони пропонуються до звітної дати або пропонуються чи оголошуються після звітної дати, але до 

затвердження фінансової звітності до випуску. 

 

Податок на додану вартість (ПДВ)  

 

В Україні ПДВ стягується за двома ставками: 20% за операціями продажу та імпорту товарів у межах 

країни, а також робіт і послуг та 0% за операціями експорту товарів і надання обмеженого переліку 

послуг (наприклад міжнародне транспортування). Зобов’язання платника податків з ПДВ дорівнює 

загальній сумі ПДВ, нарахованого протягом звітного періоду, і виникає на першу з двох дат: 

постачання товарів клієнту або отримання платежу від клієнта. Кредит з ПДВ являє собою суму, яку 

платник податків має право взаємно зарахувати за рахунок власного зобов’язання з ПДВ протягом 

звітного періоду. Права на кредит з ПДВ виникають після отримання рахунка-фактури з ПДВ, який 

видається на ранішу із двох дат: оплати постачальнику або отримання товарів. ПДВ, який стосується 

операцій продажу та придбання, визнається у звіті про фінансовий стан на валовій основі і 

розкривається окремо як актив та зобов’язання. У випадку формування резерву на знецінення 

дебіторської заборгованості збиток від знецінення відображається щодо валової суми дебітора, 

включно з ПДВ, за виключенням резерву на знецінення на передплати видані. 

 

Поточні зобов’язання за товари, роботи, послуги 
 

Торгова кредиторська заборгованість визнається і первісно оцінюється згідно з викладеною вище 

політикою щодо фінансових інструментів. У подальшому інструменти із фіксованими термінами 

погашення оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової 

ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат на операції та будь-

якого дисконту або премії на момент погашення. 

 

Аванси отримані 
 

Аванси отримані відображаються у розмірі первісно отриманих сум за виключенням ПДВ. Суми 

отриманих авансів передбачається реалізувати шляхом отримання доходів від звичайної діяльності 

Товариства. 

 

Забезпечення 

 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне), 

яке витікає із обставин, внаслідок минулої події та існує висока ймовірність, що для погашення 

зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і можна зробити 

достовірну оцінку цього зобов’язання. 

 

У випадках коли Товариство очікує відшкодувати частину або усю суму забезпечення то таке 

відшкодування визнається як окремий актив, тільки коли існує достатня впевненість у тому, що таке 

відшкодування буде отримане. 
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Витрати на будь-яке забезпечення подаються у звіті про прибутки або збитки, за вирахуванням будь-

якого відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим, то резерви дисконтуються із 

використанням поточної ставки до оподаткування, яка відображає, якщо це доцільно, ризики, 

характерні для відповідного зобов’язання. Якщо використовується дисконтування, то збільшення 

резерву у результаті плину часу визнається як фінансові витрати. 

 

Інші зобов’язання 

 

Інші фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням 

понесених витрат на здійснення операцій, і у подальшому відображаються за амортизованою вартістю 

із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Інші нефінансові зобов’язання оцінюються за 

первісною вартістю. 

 

Умовні активи та зобов’язання 

 

Умовні активи не визнаються у  фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, коли існує висока 

ймовірність набуття економічних вигід. 

 

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, окрім випадків, коли існує ймовірність 

вибуття економічних ресурсів для врегулювання зобов’язань і їх суму можна достовірно визначити. 

Інформація про умовні зобов’язання розкривається, окрім випадків, коли можливість вибуття ресурсів, 

які втілюють у собі економічні вигоди, є малоймовірною.  

 

Визнання доходів 

 

Товариство застосовує МСФЗ 15 „Доходи від договорів з клієнтами‟. Згідно з МСФЗ 15, доходи від 

реалізації визнаються для відображення передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам у сумі, яка 

відображає суму компенсації, на яку Товариство, як передбачається, матиме право в обмін за ці товари 

та послуги. Товариство використовує п’яти етапну модель для визнання доходів: 

 

 виявлення договору з клієнтом; 

 виявлення зобов’язань щодо виконання у договорі; 

 визначення ціни операції; 

 розподіл ціни операції на зобов’язання щодо виконання у договорах; 

 визнання доходів від реалізації тоді, коли (або як тільки) Товариство задовольняє зобов’язання 

щодо виконання. 

 

Товариство визнає доходи від реалізації тоді, коли (або як тільки) задоволене виконання зобов’язань, 

тобто коли контроль над товарами або послугами, який супроводжує виконання конкретних 

зобов’язань, був переданий клієнту. Товариство надає послуги за фіксовану винагороду на основі 

погодженої помісячної ставки. Виручка від надання послуг визнається в тому обліковому періоді, в 

якому послуги були надані. 

 

Визнання витрат 
 

Витрати відображаються за методом нарахування. Собівартість реалізації товарів включає ціну 

придбання, витрати на транспортування, комісії, які стосуються договорів постачання, та інші 

відповідні витрати.  
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Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними внесками 

 

Товариство робить визначені єдині соціальні внески до Державного пенсійного фонду України 

стосовно своїх працівників. Внески розраховуються, як відсоток від поточної валової заробітної плати 

і відносяться на витрати того періоду, у якому вони були понесені. Дискреційні пенсії та інші виплати 

після виходу на пенсію включаються до складу витрат на оплату праці у звіті про прибутки або збитки.  

 

Протягом періоду з 5 лютого 2019 року (дата заснування) по 31 грудня 2019 року, Товариство визнало 

витрати щодо внесків сплачених до Державного пенсійного фонду України на суму 212 158 тисяч 

гривень. 

 

Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними виплатами 

 

Товариство здійснює виплати одноразових сум, виплати при досягненні певного віку та інші виплати, 

визначені у колективній угоді. Зобов’язання, визнане у звіті про фінансовий стан стосовно пенсійного 

плану із визначеними виплатами, є теперішньою вартістю зобов’язання за пенсійним планом із 

визначеними виплатами на звітну дату. Зобов’язання за пенсійним планом із визначеними виплатами 

розраховується щороку із використанням методу прогнозної кредитної одиниці.  

 

Теперішня вартість зобов’язання за пенсійним планом із визначеними виплатами визначається 

шляхом дисконтування очікуваного майбутнього вибуття грошових коштів із використанням 

відсоткових ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими у валюті, у 

якій здійснюються виплати, і які мають терміни погашення, які приблизно відповідають умовам 

відповідного пенсійного зобов’язання. 

 

Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в 

актуарні припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони виникають. 

Витрати на вартість послуг минулих періодів визнаються негайно у складі звіту про прибутки та 

збитки. 

 

Фінансові доходи та витрати 

 

Фінансові доходи та витрати включають витрати на виплату відсотків за кредитами, збитки від 

дострокового погашення кредитів, доходи з відсотків за депозитними та поточними рахунками, доходи 

або збитки від випуску фінансових інструментів та амортизованого дисконту за пенсійними 

зобов’язаннями та забезпеченнями. 

 

Доходи з відсотків визнаються по мірі нарахування враховуючи фактичну дохідність відповідного 

активу.  

 

 

22. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 

 

Застосування облікової політики Товариства вимагає від керівництва використання професійних 

суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, інформація про які 

не є такою очевидною з інших джерел. Оцінки та пов’язані з ними припущення базуються на 

історичному досвіді та інших факторах, які, на думку керівництва, вважаються доцільними у цих 

обставинах. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. 
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Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати перегляду облікових 

оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд, якщо результат перегляду 

впливає лише на цей період або у періоді перегляду, та майбутніх періодах, якщо результат перегляду 

впливає на поточний та майбутній періоди. 

 

Основні джерела невизначеності оцінок 

 

Нижче наведені основні припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела невизначеності 

оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний ризик того, що вони стануть причиною 

суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового 

року. 

 

Зобов’язання із виплат працівникам 

 

Товариство оцінює зобов’язання за виплатами після виходу на пенсію та іншими виплатами 

працівникам із використанням методу прогнозної кредитної одиниці на основі актуарних припущень, 

які відображають найкращі оцінки керівництва щодо змінних величин, які визначають кінцеву вартість 

виплат після виходу на пенсію та інших виплат працівникам. Теперішня вартість пенсійних 

зобов’язань залежить від цілої низки факторів, які визначаються на актуарій основі із використанням 

низки припущень. Основні припущення, які використовуються під час визначення чистої вартості 

(доходів) для пенсій, включають ставку дисконтування та очікуване збільшення рівня заробітної плати. 

Будь-які зміни у цих припущеннях вплинуть на балансову вартість пенсійних зобов’язань. Оскільки не 

існує довгострокових, високоліквідних корпоративних або облігацій внутрішньої державної позики, 

випущених у гривнях, необхідні істотні професійні судження для оцінки відповідної ставки 

дисконтування. Основні припущення представлені у Примітці 12. 

 

 

23. ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА 

ТЛУМАЧЕНЬ 

 

Прийняття до застосування нових і переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності 

 

Такі стандарти були вперше прийняті до застосування Товариством за період з 5 лютого 2019 року 

(дата заснування) по 31 грудня 2019 року: 

 

 МСФЗ 16 „Оренда‟; 

 Тлумачення КТ МСФЗ 23 „Невизначеність стосовно порядку стягнення податків на прибуток‟; 

 Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015–2017 років; 

 Поправки до МСФЗ 9 „Фінансові інструменти‟ – Характеристики передоплати із негативною 

компенсацією; 

 Поправки до МСБО 28 „Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства‟ – Довгострокові частки 

в асоційованих та спільних підприємствах; 

 Поправки до МСБО 19 „Виплати працівникам‟ – Поправки, скорочення або погашення пенсійних 

планів. 

 

Прийняття до застосування поправок до стандартів не завдало суттєвого впливу на фінансовий стан 

або показники діяльності, відображені в фінансовій звітності, і не призвели до будь-яких суттєвих змін 

в обліковій політиці Товариства та сумах, відображених за поточний період.   



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟ 
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЗА ПЕРІОД З 5 ЛЮТОГО 2019 РОКУ (ДАТА ЗАСНУВАННЯ) ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

(суми наведені в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше) 

 

34 

 

 

 

Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які іще не набули чинності 

 

На дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також 

поправки до стандартів, були випущені, але ще не набули чинності: 

 

Стандарти/тлумачення  

Набувають чинності для 

річних облікових періодів, які 

починаються на або після 

   

Поправки до Посилань на Концептуальну основу фінансової звітності в 

стандартах МСФЗ  

1 січня 2020 року 

Поправки до МСФЗ 3 „Об’єднання бізнесу‟: Визначення бізнесу   1 січня 2020 року 

Поправки до МСБО 1 „Подання фінансової звітності‟ та МСБО 8 

„Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки‟: Визначення 

суттєвості  

1 січня 2020 року 

Поправки до МСФЗ 9 „Фінансові інструменти‟, МСБО 39 „Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка‟ та МСФЗ 7 „Фінансові інструменти: 

розкриття інформації‟: Реформа рівня відсоткової ставки   

1 січня 2020 року 

МСФЗ 17 „Договори страхування‟  1 січня 2023 року 

Поправки до МСБО 1 „Подання фінансової звітності‟: Класифікація 

зобов’язань як поточних та довгострокових  

1 січня 2022 року 

Поправки до МСФЗ 10 „Консолідована фінансова звітність‟ та МСБО 28 

„Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства‟: Продаж або внесок 

активів між інвестором та його асоційованим або спільним 

підприємством  

Буде визначено 

 

Керівництво очікує, що застосування нових стандартів та тлумачень не матиме суттєвого впливу на 

фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. 

 




