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Звіт незалежних аудиторів
Учасникам 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 2020 р., звіту про фінансові
результати (звіту про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі та звіту про
рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р. та його фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та вимог законодавства
України щодо фінансового звітування.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
аудиторів за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по
відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних
бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності) 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.
Інші відомості
Фінансова звітність Товариства станом на 31 грудня 2019 року та за період з 5 лютого
2019 року (дата реєстрації) до 31 грудня 2019 року була перевірена іншими
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аудиторами, які висловили думку без застережень щодо цієї звітності 21 квітня 2020
року.
Ключові питання аудиту, що включають найбільш значущі ризики суттєвих
викривлень, у тому числі оцінений ризик суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань.
Відображення операції з отримання на праві господарського відання майна,
що перебуває в державній власності та використовується для забезпечення
транспортування природного газу магістральними газопроводами, від
Міністерства Фінансів України
Див. примітку 21 до фінансової звітності.
Ключове питання аудиту
1 січня 2020 року Товариство
отримало державне майно, яке
використовується для здійснення
діяльності з транспортування
природного газу магістральними
газопроводами
на
праві
господарського
відання
відповідно
до
договору,
укладеного
з
Міністерством
Фінансів України, безвідклично на
15
років.
Керівництво
проаналізувало умови вказаного
договору, обставини, за яких
вищезгадане
майно
було
передано, та статус Міністерства
Фінансів по відношенню до
Товариства та дійшло висновку,
що Товариство контролює права,
що мають потенціал отримання
практично всіх економічних вигід,
які можуть надходити від цього
майна. Відповідно, Товариство
визнало ці активи у складі
основних засобів, включаючи
незавершені капітальні інвестиції.
Результати
цієї
операції
відображено у власному капіталі.
Беручи до уваги масштаби впливу
результатів цієї операції на

Аудиторські процедури щодо ключового
питання аудиту
Окрім іншого, наші аудиторські процедури
включали наступне:

— перегляд
договору,
укладеного
між
Товариством та Міністерством Фінансів;
— із
залученням
наших
юридичних
спеціалістів, огляд чинного українського
законодавства, що надає Товариству
юридичні права керувати використанням
отриманого майна та отримувати вигоди,
що можуть від нього надходити;
— опитування керівництва щодо законних
прав та інших засобів забезпечення того,
що саме Товариство, а не інша сторона, має
теперішню
спроможність
керувати
використанням отриманого майна та
одержувати вигоди, що можуть від нього
надходити;
— перегляд
Статуту
Товариства
та
законодавства України щодо формування
Товариства, на предмет цілей, для яких
Товариство було створено та для яких
державні активи були передані Товариству,
щоб зробити висновок, чи має дана
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фінансову звітність Товариства та
рівень уваги тих, кого наділено
найвищими повноваженнями, до
цієї
операції,
це
питання
вважається ключовим питанням
аудиту.

операція розглядатися як операція
акціонером, що діє від імені власника;

з

— аналіз позиції Керівництва Товариства
щодо відображення в бухгалтерському
обліку операції щодо отримання майна на
праві господарського відання.
Ми також оцінили повноту розкриття інформації
щодо істотного судження керівництва щодо цієї
операції у фінансовій звітності.

Оцінка справедливої вартості основних засобів Товариства станом на 1 січня
2020 року
Див. примітки 4 та 17 до фінансової звітності.
Ключове питання аудиту
Керівництво Товариства залучило
незалежного
оцінювача
для
оцінки справедливої вартості
основних засобів Товариства
станом на 1 січня 2020 року, що
обліковуються за переоціненою
вартістю, оскільки керівництво
вважало, що балансова вартість
основних засобів Товариства
істотно
відрізнялась
від
їх
справедливої вартості.
Враховуючи
суттєвий
вплив
переоцінки активів Товариства на
фінансову звітність та властиву
невизначеність при прогнозуванні
та
дисконтуванні
майбутніх
грошових
потоків,
які
були
основою для переоцінки, ми
визначили це питання ключовим
питанням аудиту.

Аудиторські процедури щодо ключового
питання аудиту
Ми проаналізували підстави для обліку
переоцінки станом на 1 січня 2020 року.
Ми залучили наших спеціалістів з оцінки для
надання нам допомоги при аналізі припущень і
методології, використаних для оцінки основних
засобів Товариства.
Ми проаналізували обґрунтованість основних
припущень і вхідних даних, застосованих при
оцінці справедливої вартості. Зокрема щодо
очікуваних грошових потоків, ми порівняли
ставку дисконтування, прогнози обсягів продажу
і тарифів, прогнози операційних витрат,
капітальних інвестицій до фактичних даних
Товариства за 2020 рік, зовнішніх джерел, а
також нашої власної оцінки на основі наших
знань щодо Товариства та галузі.
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Забезпечення під зобов'язання відповідно до регуляторних актів
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (НКРЕКП)
Див. примітки 9 та 21 до фінансової звітності.
Ключове питання аудиту

Станом на 31 грудня 2020 року,
Товариство
визнало
забезпечення під зобов’язання,
які
можуть
випливати
із
регуляторних актів НКРЕКП, на
суму 9 588 600 тисяч гривень.
Сума даного забезпечення являє
собою
найкращу
оцінку
управлінського персоналу щодо
ймовірного відтоку економічних
вигід, пов’язаного з правами
попереднього
оператора
газотранспортної системи на
відшкодування
коригування
необхідного доходу, який був
врахований
при
визначенні
тарифів
на
послуги
транспортування природного газу
для Товариства.
Оскільки оцінці того, чи існує
зобов’язання, та строків вибуття
економічних
вигід
властива
невизначеність, сума визнаного
забезпечення є суттєвою для
фінансової
звітності
та
передбачає істотне судження
керівництва,
це
питання
вважається ключовим питанням
аудиту.

Аудиторські процедури щодо ключового
питання аудиту
Окрім іншого, наші аудиторські процедури
включали наступне:

— перегляд
Методики
визначення
та
розрахунку
тарифів
на
послуги
транспортування природного газу для точок
входу і точок виходу на основі багаторічного
стимулюючого регулювання, затвердженої
Постановою НКРЕКП № 2517 від 30
вересня 2015 року;
— аналіз позиції керівництва Товариства
щодо права попереднього оператора
газотранспортної
системи
вимагати
відшкодування
частини
тарифу,
затвердженого для Товариства, включаючи
аналіз аргументів керівництва для захисту
своєї позиції в судовому порядку;
— перегляд вхідних даних для оцінки
керівництвом обсягу та строків ймовірного
відтоку економічних вигід та критичний
аналіз основних припущень;
— консультація з юридичними спеціалістами
КПМГ щодо ймовірності відтоку майбутніх
економічних вигод, що випливають із норм
НКРЕКП.
Ми також проаналізували, чи адекватно
розкрито
у
примітках
застосовувані
Товариством судження щодо невизначеності,
пов’язаної із даним забезпеченням.
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Визнання доходів від послуг балансування
Див. примітки 20 та 21 до фінансової звітності.
Ключове питання аудиту

Аудиторські процедури щодо ключового
питання аудиту

Відповідно
до
Кодексу Окрім іншого, наші аудиторські процедури
газотранспортної
системи, включали наступне:
оператор
газотранспортної
— отримання розуміння процесу продажу
системи
відповідає
за
послуг Товариства та наявних договорів, за
врегулювання небалансу системи,
якими визнаються доходи Товариством;
який розраховується як різниця
між обсягами природного газу, що — перегляд облікової політики Товариства
щодо визнання доходів на відповідність
надходить через точки входу, та
вимогам МСФЗ 15 «Дохід від договорів з
обсягами
природного
газу,
клієнтами»;
відібраного через точки виходу на
основі
фактичних
даних,
— аналіз типової угоди про послуги з
отриманих
за
допомогою
транспортування природного газу, оцінка
процедури алокації (розподілу), в
висновків керівництва щодо характеру
рамках послуг транспортування
обіцянок Товариства споживачам у цих
газу, наданих замовникам.
угодах та оцінка того, чи контролює
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з
Товариство кожен зазначений товар або
клієнтами» вимагає в рамках
послугу до передачі цього товару або
ідентифікації договору оцінити, чи
послуги замовнику;
є ймовірним стягнення винагороди
— перегляд суджень керівництва щодо
з клієнтів. Зважаючи на те, що
визначення того, чи Товариство контролює
послуги балансування не були
вказаний товар чи послугу до передачі цього
оплачені
в
повному
обсязі
товару чи послуги замовнику, а також щодо
протягом
звітного
періоду,
подання доходу від окремих угод розгорнуто
визнання відповідних доходів
або на нетто основі;
вимагає істотного судження щодо
майбутніх грошових надходжень — оцінка ключових суджень щодо критеріїв
визнання доходів згідно з МСФЗ 15 «Дохід
від замовників послуг.
від договорів з клієнтами» для частини
МСФЗ 15 «Дохід від договорів із
доходів, де Товариство виступає в ролі
клієнтами» також вимагає, щоб
принципала, на основі наявної інформації на
суб'єкт господарювання визнавав
ринку;
дохід у валовій сумі винагороди,
на яку він розраховує мати право в — критичний розгляд імовірності отримання
оплат на основі аналізу того, чи Товариство
обмін на зазначений товар або
історично отримувало компенсацію, на яку
послугу,
якщо
суб'єкт
мало право в обмін на надані послуги, а
господарювання виступає в ролі
також розуміння статусу судових справ по
принципала за даною угодою та
непогашеній дебіторській заборгованості, як
контролює зазначений товар або
для портфелю договорів з подібними
послугу перед передачею товару
характеристиками, так і в певних випадках
чи
послуги
замовнику.
на індивідуальній основі.
Керівництво застосовує судження,
щоб визначити, чи діє воно як
агент або принципал при наданні
послуг балансування.
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Виходячи з вищевикладеного, ми
визначили визнання доходу від
послуг балансування ключовим
питанням аудиту.

Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація
складається зі Звіту про управління, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом
аудиторів щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить
суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не
виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
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 вимог законодавства України щодо
фінансового звітування 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 аудиторів 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 аудиторів, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
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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:
iдентифікуємо 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 Товариства;
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
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 аудиторів 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
аудиторів. 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 подає 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 застосовано, про дії, спрямовані на усунення
загроз, і вжиті застережні заходи.
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
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аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудиторів, 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
Згідно з вимогами статті 14(4) Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» ми надаємо наступну інформацію в нашому Звіті
незалежних аудиторів, що вимагається додатково до вимог МСА.
Призначення аудитора та тривалість виконання аудиторського завдання
Ми були призначені аудиторами фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня
2020 р. та за рік, що закінчився зазначеною датою, Загальними Зборами Товариства
30 грудня 2020 р. Загальна тривалість виконання нами аудиторських завдань без
перерв складає 1 рік, починаючи з року, що закінчився 31 грудня 2020 р.
Надання неаудиторських послуг
Ми стверджуємо, що ми не надавали неаудиторські послуги, які заборонені
положеннями Статті 6(4) Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність».
Також, за період, якого стосується обов’язковий аудит, що ми виконуємо, ми не
надавали Товариству інших послуг, крім послуг з обов'язкового аудиту, інформація
про які не розкрита у Звіті про управління або у фінансовій звітності Товариства.
Додатковий звіт для тих, кого наділено найвищими повноваженнями
Ми підтверджуємо, що цей звіт аудиторів узгоджений з додатковим звітом, наданим
нами тим, кого наділено найвищими повноваженнями у Товаристві.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежних аудиторів, є:
Оригінал підписано:
Алєєв Дмитро Анатолійович
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 101462
Заступник директора,
ПрАТ «КПМГ Аудит»
9 квітня 2021 року
Київ, Україна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)

Товариство
Територія

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31
за ЄДРПОУ
42795490
за КОАТУУ 8038200000

ТОВ „Оператор газотранспортної системи України
Україна

Товариство з обмеженою

Організаційно-правова форма господарювання: відповідальністю
Вид економічної діяльності
Трубопровідний транспорт
Середня кількість працівників
10 948
Адреса, телефон
03065, м. Київ, пр. Гузара Любомира, буд. 44
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку „v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за КОПФГ
за КВЕД

240
49.50

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 року
Фоpма №1
АКТИВ
1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунки з нарахованих
доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
БАЛАНС

Код
рядка
2
1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012

Примітки
3

4
4
4
4

1030
1035
1040
1045
1090
1095

Код за ДКУД
31 грудня
2020 року
4

31 грудня
2019 року

5

90 223
115 370
(25 147)
3 386 321
99 063 762
105 540 550
(6 476 788)

57 257
60 233
(2 976)
1 139 198
1 029 639
1 090 550
(60 911)

89 643
102 629 949

3 746
67 102
2 296 942

1100

5

17 846 719

862 286

1125

6

887 446

434 020

47 109
1 697
-

13 563
486 674
11 873

197 677
78 060
23 130 984
3 754 413
1 019
454 281
46 399 405
149 029 354

3 200
423 213
43
749
2 223 748
4 520 690

1130
1135
1136
1140
1155
1160
1165
1170
1190
1195
1300

7
7
7

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
ПАСИВ
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неконтрольована частка
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Усього за розділом II
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточні зобов’язання за:
довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
БАЛАНС

Код
рядка
2

Примітки
3

1400
1405
1410
1415
1420
1490
1495

8

1500
1510
1515
1520
1595

15

8

9

31 грудня
2020 року
4
3 870 886
25 959
92 570 364
20 158 995
116 626 204

3 870 886
(132 884)
3 738 002

10 269 066
252 809
10 521 875

78 800
78 800

-

-

5 004 124
2 309 170
2 136 274
23 624
114 784

53 878
16 652
13 491
70 264

4 103 371
10 119 756
206 446
21 881 275
149 029 354

290 498
191 562
67 543
703 888
4 520 690

1600
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1660
1665
1690
1695
1900

10

10
9

Генеральний директор

/п/

С. Л. Макогон

Директор фінансовий

/п/

Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер

/п/

К. В. Палій

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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31 грудня
2019 року
5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)

Товариство
Територія

ТОВ „Оператор газотранспортної системи України”
Україна

Товариство з обмеженою

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31
за ЄДРПОУ
42795490
за КОАТУУ 8038200000

Організаційно-правова форма господарювання: відповідальністю
Вид економічної діяльності
Трубопровідний транспорт
Середня кількість працівників
10 948
Адреса, телефон
03065, м. Київ, пр. Гузара Любомира, буд. 44
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку „v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за КОПФГ
за КВЕД

240
49.50

V

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Фоpма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
І. Прибуток/(збиток)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
Прибуток
Збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
у тому числі чистий рух у резерві знецінення фінансових
активів
Фінансовий результат від операційної діяльності:
Прибуток
Збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
Прибуток
Збиток
Витрати з податку на прибуток
Чистий:
Прибуток
Збиток

Код
рядка
2

Примітка
3

2000
2050

11
12

За 2020 рік

За 2019 рік

4

5

57 574 713
(21 836 525)

1 654 122
(1 391 523)

35 738 188

14

349 637
(1 117 985)
(11 674 546)

262 599
17
(226 987)
(40 415)

14

(1 693 752)

-

23 295 294
1 661 449
59 109
(142 037)
(30 218)

(4 786)
4 028
118
(1 297)
-

2290
2295
2300

24 843 597
(4 490 047)

(1 937)
(553)

2350
2355

20 353 550

(2 490)

2090
2095
2120
2130
2150
2180
2180 (а)
2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

13

7

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Статті, які не можна рекласифікувати у подальшому на
прибуток або збиток
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Інший сукупний дохід (збиток)
Інший сукупний дохід (збиток) до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід (збиток) після оподаткування
Сукупний дохід (збиток) (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка
2

Примітка
3

2400
2405
2410
2445
2450

9

2455
2460
2465

За 2020 рік

За 2019 рік

4

5

31 657
(61 671)
(30 014)

(40 549)
(40 549)

(5 698)
(35 712)
20 317 838

(40 549)
(43 039)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

Стаття
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація та знос
Інші операційні витрати
Разом

1

За 2020 рік

За 2019 рік

3
9 691 790
4 146 511
768 373
6 459 881
13 562 501
34 629 056

4
42 859
1 291 161
228 980
63 887
32 038
1 658 925

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, українських
гривень
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію, українських гривень
Дивіденди на одну просту акцію, українських гривень

Код
рядка
2
2600
2605

Примітка
3

За 2020 рік
4

-

5

-

2610

-

-

2615
2650

-

-

Генеральний директор

/п/

С. Л. Макогон

Директор фінансовий

/п/

Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер

/п/

К. В. Палій

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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За 2019 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Товариство
Територія

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31
за ЄДРПОУ
42795490
за КОАТУУ 8038200000

ТОВ „Оператор газотранспортної системи України
Україна

Товариство з обмеженою

Організаційно-правова форма господарювання: відповідальністю
Вид економічної діяльності
Трубопровідний транспорт
Середня кількість працівників
10 948
Адреса, телефон
03065, м. Київ, пр. Гузара Любомира, буд. 44
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку „v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за КОПФГ
за КВЕД

240
49.50

V

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2020 рік
Фоpма №3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
Збиток (прибуток) від вибуття,
переоцінки та зменшення корисності
основних засобів
Збільшення (зменшення) забезпечень
Збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
Збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових
операцій
Збиток (прибуток) від участі в капіталі
Фінансові витрати
Фінансові доходи
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов’язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Чистий рух коштів від операційної
діяльності

Код
2

Код за ДКУД

За 2020 рік
надходження
видаток
3
4

1801006

За 2019 рік
надходження
видаток
5
6

3500

24 843 597

-

-

(1 937)

3505

6 459 881

X

63 887

-

3510

10 030 358

-

256 401

3515

-

(41 593)

-

(118)

3520
3521
3540

1 693 752
142 037
-

(1 661 450)

1 297
-

(4 028)

3550

-

(19 313 547)

-

(237 972)

3560

8 756 346

-

484 441

-

3570
3580

30 909 381
X

(5 241 968)

561 971
-

(16 172)

3195

25 667 413

-

545 799

-

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 РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)

2

За 2020 рік
надходження
видаток
3
4

За 2019 рік
надходження
видаток
5
6

3200
3205

-

X
X

-

-

3215
3220
3225
3250

1 463 773
-

X
X
X
X

-

-

(23 130 984)
(710 595)
-

-

(52 859)
-

(22 377 806)

-

(52 859)

20 000
-

-

-

-

(89 845)
-

Стаття

Код

1
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний
період
Залишок коштів на початок звітного
періоду
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець звітного
періоду

3255
3260
3270
3290

X
X
X

3295

-

3300
3305
3340

-

3345
3350
3355
3360
3390

X
X
X

X
X
X
X
X

3395

-

-

-

(69 845)

3400

3 289 607

-

423 095

-

3405

423 213

-

-

3410

41 593

118

-

3415

3 754 413

423 213

-

X
X

Генеральний директор

/п/

С. Л. Макогон

Директор фінансовий

/п/

Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер

/п/

К. В. Палій

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2020 12
31
за ЄДРПОУ
42795490
за КОАТУУ
8038200000

Товариство
ТОВ „Оператор газотранспортної системи України‟
Територія
Україна
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 зміни у власному капіталі
за 2020 рік

Стаття
1
Залишок станом на 1 січня 2020 року
Чистий прибуток за звітний період
Інший сукупний прибуток за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) (Примітка 8)
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Інші зміни в капіталі (Примітка 8):
Разом змін в капіталі
Залишок на 31 грудня 2020 року

Фоpма №4
Код за ДКУД
Нерозподілений
Неопла- Вилуче
Резервний
прибуток
ний
чений
капітал
(непокритий
капітал
капітал
збиток)
6
7
8
9
(132 884)
20 353 550
(61 671)
-

1801005

Код
рядка

Зареєстрований (пайовий)
капітал

2
4000
4100
4110

3
3 870 886
-

25 959

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245
4290
4295
4300

3 870 886

25 959
25 959

92 570 364
92 570 364
92 570 364

-

20 291 879
20 158 995

-

-

92 570 364
112 888 202
116 626 204

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

Генеральний директор

/п/

С. Л. Макогон

Директор фінансовий

/п/

Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер

/п/

К. В. Палій

-

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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Всього
10
3 738 002
20 353 550
(35 712)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2020 12
31
за ЄДРПОУ
42795490
за КОАТУУ
8038200000

Товариство
ТОВ „Оператор газотранспортної системи України‟
Територія
Україна
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 зміни у власному капіталі
за період з 5 лютого 2019 року (дата заснування) по 31 грудня 2019 року

Стаття
1
Залишок станом на 5 лютого 2019 року (дата
заснування)
Чистий збиток за звітний період
Інший сукупний прибуток за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) (Примітка 8)
Внески учасників:
Внески до капіталу (Примітка 8)
Погашення заборгованості з капіталу
Інші зміни в капіталі:
Разом змін в капіталі
Залишок на 31 грудня 2019 року

Код
рядка

Зареєстрований (пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

2

3

4

5

1801005
Фоpма №4
Код за ДКУД
Нерозподілений
НеоплаРезервний
прибуток
Вилучений
чений
Всього
капітал
(непокритий
капітал
капітал
збиток)
6
7
8
9
10

4000
4100
4110

-

-

-

-

(2 490)
(40 549)

-

-

(2 490)
(40 549)

4200

-

-

-

-

(89 845)

-

-

(89 845)

4240
4245
4290
4295
4300

3 870 886
3 870 886
3 870 886

-

-

-

(132 884)
(132 884)

-

-

3 870 886
3 738 002
3 738 002

Генеральний директор

/п/

С. Л. Макогон

Директор фінансовий

/п/

Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер

/п/

К. В. Палій

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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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‟: 03065, м. Київ, проспект Гузара Любомира, будинок 44.
ТОВ „Оператор ГТС України‟ за організаційно-правовою формою є товариством з обмеженою
відповідальністю. Станом на 31 грудня 2020 року єдиним власником ТОВ „Оператор ГТС України‟ є
Акціонерне Товариство „Магістральні газопроводи України‟ (АТ „Магістральні газопроводи України‟,
„Учасник‟), що, в свою чергу, безпосередньо контролюється Міністерством фінансів України. Станом
на 31 грудня 2019 року засновником та єдиним власником ТОВ „Оператор ГТС України‟ було
Акціонерне Товариство „Укртрансгаз‟ (АТ „Укртрансгаз‟).
Основною діяльністю ТОВ „Оператор ГТС України‟ є надання послуг з транспортування природного
газу, надання доступу до Газотранспортної системи України, управління газотранспортною системою,
у тому числі розподіл потужності, а також диспетчеризація, балансування, облік природного газу,
взаємодія та обмін інформацією щодо транскордонних газопроводів та міждержавних з’єднань.
Клієнтська база Товариства нараховує 899 підприємств.
Інші види діяльності Товариства включають в себе:
-

експлуатацію, реконструкцію і сервісне обслуговування магістральних газопроводів і об’єктів на них;
діагностування, атестування і сертифікація основного та допоміжного обладнання;
проектування та будівництво газопроводів;
науково-дослідні, конструкторські і проектні роботи в галузі транспортування газу;
здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства,
розвиток, підвищення конкурентоспроможності, забезпечення безпеки, надійності та гарантування
недискримінаційного доступу до послуг та захист прав споживачів, ефективне управління майном
Товариства, тощо.
ТОВ „Оператор ГТС України‟ – включене до зведеного реєстру суб'єктів природних монополій
Антимонопольного Комітету України, як природна монополія, що забезпечує транспортування
природного газу споживачам України та країн Європейського Союзу.
Газотранспортна система (ГТС) України—одна з найбільших у світі газотранспортних систем. Вона
виконує дві основні функції: забезпечення природним газом внутрішніх споживачів, а також транзит
природного газу через територію України у країни Західної та Центральної Європи, з річною потужністю
146 мільярдів кубічних метрів.
Основною складовою газотранспортної системи України є мережа магістральних газопроводів та
газопроводів-відводів, що являє собою єдиний технологічний комплекс, який працює в безперервному
робочому режимі. Загальна довжина магістральних газопроводів 33 079 кілометрів, також до
комплексу Газотранспортної системи України входять 1389 газорозподільних станцій та
57 компресорних станцій.
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПРОДОВЖЕННЯ)
У відповідності до міжнародних зобов’язань України діяльність із транспортування газу була
відокремлена від діяльності із видобутку та постачання природного газу. Відокремлення діяльності із
транспортування газу відбулося за моделлю незалежного оператора газотранспортної системи
(модель ISO), що було передбачено постановою Кабінету Міністрів України „Про відокремлення
діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної
системи‟ №840 від 18 вересня 2019 („План Заходів‟).
Згідно Плану Заходів:
— у четвертому кварталі 2019 року АТ „Укртрансгаз‟ здійснив внесок у вигляді власних
необоротних (у тому числі нематеріальних активів) та оборотних матеріальних активів, які
використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами, до статутного капіталу Товариства.
— 1 січня 2020 року Міністерство фінансів здійснило передачу, на праві господарського відання
майна (для провадження діяльності з транспортування природного газу) в управління
Товариству безвідклично строком на 15 років (Примітки 4, 8 та 21).
— відбулась передача від АТ „Укртрансгаз‟ до ТОВ „Оператор газотранспортної системи України”
договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, що необхідні для забезпечення
безперервного функціонування об’єктів газотранспортної системи.
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‟,
затвердженого Розпорядженням від 15 листопада 2019 року № 1086-р.
ТОВ „Оператор газотранспортної системи України‟ отримав погодження сертифікації від Секретаріату
Енергетичного Співтовариства, та остаточне рішення про сертифікацію й 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.
Станом на 31 грудня 2020 року до складу Товариства входить тринадцять лінійно виробничих управлінь
магістральних газопроводів (2019: двадцять), 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 9 квітня 2021 року.
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2.

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Протягом 2020 року українська економіка демонструвала ознаки спаду, через умови в яких опинилась
Україна внаслідок розповсюдження пандемії COVID 19. Рівень інфляції в Україні зріс до 5% у 2020 році
порівняно з 4,1% у 2019 році, а спад ВВП оцінюється на очікуваному рівні у 4,4% (після зростання у 3,6%
у 2019 році).
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 6% у червні 2020 року.
Бізнес середовище
На показники Товариства впливають об’єми видобутку та імпорту природного газу. За 2020 рік
видобуток природного газу склав 19,7 мільярдів кубічних метрів, що на 2% менше, ніж у попередньому
році. Оскільки на українському ринку не вистачає власного видобутку природного газу для
задоволення внутрішнього попиту, тому значна частка імпортується. Поставки імпортованого газу в
Україну збільшились на 12% у 2020 році у порівнянні з 2019 роком, та склали 15,9 мільярдів кубічних
метрів.
З 2011 року Російська Федерація активно проводить політику диверсифікації шляхів постачання газу до
Європи. Дана політика знайшла своє відображення у будівництві:
Північного потоку (газопровід через Балтійське море до Німеччини; будівництво тривало з 2010
по 2012 роки)
Турецького потоку (газопровід через Чорне море в європейську частину Туреччини;
будівництво тривало з 2017 по 2019 роки, експлуатація розпочалася 1 січня 2020 року)
Північного потоку 2 (газопровід, який являється розширенням Північного потоку; будівництво
розпочалось у 2018, початок експлуатації планувався на 1 січня 2020 року. Через відтермінування
домовленостей зі сторонами і, як наслідок, термінів будівництва запуск газопроводу перенесено).
Сумарна потужність Турецького і Північного потоку 2 складає 86,5 мільярдів кубічних метрів. У 2020
році Російська Федерація транспортувала через Україну 55,9 мільярдів кубічних метрів.
30 грудня 2019 р. НАК „Нафтогаз України‟ та „Газпром‟ підписали договір про транзит природного газу
терміном на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років.
Через значне скорочення російського транзиту Товариство має значні невикористані потужності на
міждержавних точках з’єднання в Західній Україні, тому з 1 січня 2020 року було запроваджено послугу
шорт-хол, яка відкриває доступ замовникам до ринків Польщі, Угорщини, Словаччини і Румунії через
ГТС України.
Основний зміст послуги шорт-хол полягає в наступному: якщо потужності на міждержавних точках
з’єднання незаброньовані за стандартними тарифами, Товариство може запропонувати послугу шортхол для визначених пар точок, які знаходяться на відносно близькій відстані одна від одної.

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

20

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ – 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Вплив COVID-19
Наприкінці 2019 року, з Китаю вперше з’явилися новини про COVID-19 (Коронавірус). На початку 2020
року вірус поширився по всьому світу та його негативний вплив набрав обертів. Світове поширення
COVID-19 створило значну мінливість, невизначеність та економічне падіння протягом 2020 року. Вірус
охопив понад 200 країн та продовжує впливати на економічну ситуацію та галузь охорони здоров’я.
Пандемія призвела до широкомасштабного негативного впливу на світову економіку і існує значна
невизначеність щодо того, наскільки COVID-19 продовжить поширюватись, а також про масштаби та
тривалість урядових та інших заходів, направлених на уповільнення поширення вірусу, таких як
карантин, домашній режим, призупинення бізнесу та призупинення роботи уряду. Уряд та місцева
влада також розробили політику щодо покрокового виходу з карантину.
Керівництво регулярно відслідковує вплив COVID-19, а саме його потенційний вплив на фінансовий
стан, результати діяльності, грошові потоки, знецінення активів та платоспроможність контрагентів. На
дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску вплив COVID19 на діяльність Товариства не був
суттєвим.
Кінцевий вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, від кінцевого
географічного поширення та тяжкості вірусу, наслідків урядових та інших заходів, спрямованих на
запобігання поширення вірусу, розробки ефективних методів лікування, тривалості спалаху, дій, які
вживають урядові органи, замовники, постачальники та інші треті сторони, наявності робочої сили,
термінів та ступеню відновлення нормальних економічних та операційних умов. Керівництво
продовжує докладати зусиль для виявлення, управління та пом’якшення наслідків пандемії COVID-19
на результати Товариства; однак, існують фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю,
включаючи тривалість та тяжкість цього спалаху, будь-яких подібних спалахів, а також вжитих
подальших урядових та регуляторних дій.
Остаточний результат політичної та економічної ситуації в Україні та її наслідки передбачити вкрай
складно, проте вони можуть мати подальший суттєвий вплив на економіку України та діяльність
Товариства.
Державне регулювання діяльності Товариства
Функціонування 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.
Правове регулювання транспортування природного газу здійснюється Кодексом газотранспортної
системи, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг №2493 від 30 вересня 2015 року (зі змінами та
доповненнями).
Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності
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2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Відповідно до положень Кодексу газотранспортної системи одержання доступу до послуг
транспортування природного газу здійснюються виключно на підставі договору транспортування.
Типовий договір транспортування природного газу, затверджений постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015
року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1383/27828
Крім того, Законом України „Про ринок природного газу‟ від 9 квітня 2015 року № 329-VIII було
створено передумови для нової моделі ринку природного газу, побудованої на принципах вільної
добросовісної конкуренції та орієнтованої на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів
споживачів, а також здатної до інтеграції з ринками природного газу держав – сторін Енергетичного
Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу.
Починаючи з 1 березня 2019 року, газовий ринок України перейшов на добове балансування,
виконуючи зобов’язання, які взяв на себе Уряд в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3013 встановлені тарифи на послуги транспортування
природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період з 2020 до 2024 року.
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.
Як зазначено у Примітці 1, кінцевим власником Компанії є Міністерство фінансів України і, відповідно,
усі підприємства та установи, що контролюються державою або знаходяться під значним впливом
держави, вважаються пов’язаними сторонами під спільним контролем.
Операції із підприємствами та установами, які знаходяться під контролем держави
Товариство провадить істотні операції із компаніями, які контролюються, знаходяться під спільним
контролем або зазнають істотного впливу з боку Уряду України.
Залишки за операціями з пов’язаними сторонами представлені таким чином:
31 грудня
2020 року
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Поточні фінансові інвестиції, нараховані відсотки (Примітка 7)
Торгова дебіторська заборгованість
в тому числі підприємств Групи НАК „Нафтогаз України‟
Короткострокові зобов’язання
Забезпечення

100%
100%
66%
17%
74%
92%
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31 грудня
2019 року
100%
100%
100%
34%
-
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Операції за період з пов’язаними сторонами представлені таким чином:
2020
Дохід від реалізації
в тому числі підприємств Групи НАК „Нафтогаз України‟
Доходи за відсотками на банківських рахунках
Інші операційні витрати

89%
85%
100%
92%

2019
100%
100%
100%
0%

Обсяг поставок природного газу за 2020 склав 20 576 486 тисяч гривень (2019: нуль), з яких 91%
належало до операцій з підприємствами Групи НАК „Нафтогаз України‟. Також Товариство протягом
звітного періоду отримало послуги зберігання газу на загальну суму 392 005 тисяч гривень (2019: нуль),
з яких 100% належало до операцій з підприємствами Групи НАК „Нафтогаз України‟.
Операції з материнським підприємством
У 2020 році Товариство надало безвідсоткову поворотну фінансову допомогу АТ „Магістральні
газопроводи України‟, яке знаходиться під спільним контролем з боку Уряду України та є прямим
власником Товариства у 2020 році, на суму 35 169 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2020 року, ця
заборгованість не є погашеною та становить 45 % (2019: нуль) від загального залишку іншої
дебіторської заборгованості.
Компенсація провідному управлінському персоналу
До провідного управлінського персоналу (керівництво) відносяться особи, які мають повноваження та
несуть відповідальність за планування, керівництво і контроль діяльності Товариства.
У 2020 році компенсація провідному управлінському персоналу, що включена до складу
адміністративних витрат, включала заробітну плату, додаткові поточні премії і становила
134 243 тисячі гривень (2019: 52 350 тисяч гривень).
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4.

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

У тисячах гривень
Чиста балансова вартість станом на 5 лютого 2019 року

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Незавершені
капітальні
інвестиції

Всього основні
засоби

Інше

Всього

-

-

-

-

-

-

-

Надходження та переміщення
Амортизація

7 617
(146)

466 226
(8 348)

408 454
(8 237)

208 253
(44 180)

1 090 550
(60 911)

1 139 198
-

2 229 748
(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
Накопичений знос та резерв на зменшення корисності

7 617
(146)

466 226
(8 348)

408 454
(8 237)

208 253
(44 180)

1 090 550
(60 911)

1 139 198
-

2 229 748
(60 911)

Отримання активів на правах господарського відання за
переоціненою вартістю
Інші надходження та переміщення
Переоцінка
Вибуття
Амортизаційні нарахування

76 750 726
300 268
138
(3 036 276)

26 840 499
475 421
(868)
(8)
(3 255 529)

5 221
77 211
7 964
(97 996)

3 385
8 225
3 697
(47)
(47 908)

103 599 831
861 125
10 931
(55)
(6 437 709)

2 137 715
109 408
-

105 737 546
970 533
10 931
(55)
(6 437 709)

Чиста балансова вартість станом на 31 грудня 2020 року

74 022 327

24 517 393

392 617

131 425

99 063 762

3 386 321

102 450 083

Первісна вартість або переоцінена вартість
Накопичений знос та резерв на зменшення корисності

77 058 603
(3 036 276)

27 772 922
(3 255 529)

490 613
(97 996)

218 412
(86 987)

105 540 550
(6 476 788)

3 386 321
-

108 926 871
(6 476 788)
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4. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Активи Товариства представлені як активами, що є власністю Товариства, так і державне майном.
Державне майно представлене активами, що безпосередньо забезпечують діяльність з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами.
1 січня 2020 року відповідно до Договору про передачу на праві господарського відання державного
майна Товариство отримало майно безвідклично на 15 років. Судження керівництва щодо
відображення в обліку операції з отримання майна для провадження діяльності з транспортування
природного газу від Міністерства фінансів України розкрито у Примітці 21.
Товариство здійснило переоцінку станом на 1 січня 2020 року, оскільки вартість основних засобів, за
якою вони були отримані згідно з „Планом Заходів‟ для провадження діяльності з транспортування
природного газу, суттєво відрізнялась від їх справедливої вартості станом на дату отримання майна
(Примітка 17).
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 (Примітка 8).
Амортизаційні нарахування у сумі 6 414 623 тисячі гривень було включено до собівартості реалізації
(2019: 51 834 тисячі гривень), 2 198 тисяч гривень до складу інших операційних витрат (2019: нуль) та
20 879 тисяч гривень було віднесено до адміністративних витрат (2019: 8 355 тисяч гривень).
Товариство проаналізувало зміни в основних показниках та вхідних даних, що були закладені в модель
дисконтованих грошових потоків станом на 1 січня 2020 року (Примітка 21), протягом 2020 року та
дійшло висновку, що переоцінка основних засобів станом на 31 грудня 2020 року не вимагається.
Основні припущення щодо переоцінки та взаємозв’язок між ключовими вхідними даними, які не
піддаються спостереженню, та оцінкою справедливої вартості розкриті у Примітці 17.
5.

ЗАПАСИ

Запаси Товариства представлені таким чином:
31 грудня
2020 року

У тисячах гривень

31 грудня
2019 року

Природний газ
Сировина та матеріали
Запасні частини
Інше

16 578 883
730 079
357 602
180 155

478 428
239 428
144 430

Всього

17 846 719

862 286

1 січня 2020 року Товариством було проведено закупівлю природного газу в АТ „Укртрансгаз‟,
необхідного для функціонування газотранспортної системи, в обсязі 912,049 млн. м3 загальною
вартістю 5 436 176 тисяч гривень з ПДВ з умовою розстрочення платежу на 2 роки, зі ставкою відсотка
14% річних. Відповідна заборгованість перед постачальником була достроково погашена протягом
2020 року.
Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності
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5. ЗАПАСИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Товариство презентує природний газ, необхідний для функціонування газотранспортної системи, у
складі запасів, оскільки вважає, що таке подання є більш доречним з огляду на те, що залишок газу в
газопроводі не є сталим об’єктом, а постійно заміщується та відповідним чином споживається під час
надання послуг з транспортування.
За оцінками управлінського персоналу, природний газ, що визнаний станом на 31 грудня 2020 року,
буде використано на виробничо-технологічні потреби та на забезпечення потреб добового
балансування протягом 12 місяців від звітної дати, тому цей природний газ було подано у складі
поточних активів.
6.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

Дебіторська заборгованість Товариства за продукцію, товари, роботи, послуги представлена таким
чином:
31 грудня
2020 року

У тисячах гривень

Торгова дебіторська заборгованість за балансування
газотранспортної системи
Торгова дебіторська заборгованість за транспортування
природного газу
Інша торгова дебіторська заборгованість
За вирахуванням: резерву на знецінення
Всього

31 грудня
2019 року

-

1 979 153
602 045
-

434 020

(1 693 752)

-

887 446

434 020

Станом на 31 грудня 2019 року інша торгова дебіторська заборгованість представлена заборгованістю
від АТ „Укртрансгаз‟ за надання послуг із забезпечення роботи об’єктів магістральних газопроводів.
Товариство на постійній основі оцінює резерви під збитки на дебіторську заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь термін. Інформація
про рух резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості представлена таким чином:
2020

У тисячах гривень

Залишок станом на 1 січня
Резерв на знецінення, створений протягом року
Сторнування резерву
Суми, списані протягом року як безнадійні
Залишок станом на 31 грудня

2019

-

-

4 559 841
(2 866 089)
-

-

1 693 752

-

Резерв на знецінення включено до інших операційних витрат, переважна частина якого припадає на
торгову дебіторську заборгованість за балансування газотранспортної системи та складає
1 463 741 тисяч гривень.
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6. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Аналіз кредитної якості дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги станом на
31 грудня 2020 року за категоріями кредитного ризику представлений таким чином:
Торгова
дебіторська
заборгованість

У тисячах гривень

Резерв на
знецінення

Дебітори з високим кредитним ризиком
Дебітори з середнім кредитним ризиком
Дебітори з низьким кредитним ризиком

1 483 271
437 956
659 971

(1 443 073)
(239 142)
(11 537)

Всього

2 581 198

(1 693 752)

Товариство класифікує дебіторів за класами кредитного ризику в залежності від відсотку неоплат
протягом року, що закінчився 31 грудня 2020 року.
Станом на 31 грудня 2019 у Товариства не було досвіду щодо дефолту чи прострочення платежів
відповідно, резерв під очікувані кредитні збитки на звітну дату не нараховувався.
7.

ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ, ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
ЗА РОЗРАХУНКИ З НАРАХОВАНИХ ДОХОДІВ

Станом на 31 грудня 2020 року до поточних фінансових інвестицій включені депозити з первісним
терміном від 3-х місяців та до 12 місяців на загальну суму 23 130 984 тисячі гривень, які розміщені в
українських банках: „Укрексімбанк” (близько 44%), „Укргазбанк” (близько 45%) та Державний ощадний
банк України (близько 11%).
Доходи за відсотками, пов’язані з цими депозитами, за 2020 рік склали 1 269 914 тисяч гривень, та були
включені до інших фінансових доходів. Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками
станом на 31 грудня 2020 року склала 197 677 тисяч гривень.
Станом на 31 грудня 2020 року грошові кошти та еквіваленти, залишки за якими перевищують 10% від
загальної суми залишку, розміщені в „Укргазбанк” (близько 73%) та „Укрексімбанк” (близько 27%)
(2019: 100% „Укргазбанк”).
Депозити, гроші та їх еквіваленти утримуються у банках з рейтингом „В-‟, визначеним рейтинговим
агентством Fitch, aбо еквівалентним йому рейтингом. Залишки грошових коштів та їх еквівалентів на
банківських рахунках та депозити не є знеціненими чи простроченими.
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8.

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
Незавершені капітальні інвестиції
Нематеріальні активи
Інші необоротні активи
Запаси
Гроші та їх еквіваленти
Податок на додану вартість до відшкодування, що виник на внеску активів до капіталу

1 090 550
1 086 339
60 233
67 102
904 848
20 000
641 814

Всього

3 870 886

Станом на 31 грудня 2020 року єдиним учасником Товариства є АТ „Магістральні газопроводи України‟.
Прибуток кожного звітного періоду, що доступний для розподілу власнику, визначається на основі
даних фінансової звітності, підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності. У 2020
році Товариство не оголошувало виплату дивідендів (2019: була оголошена виплата дивідендів в сумі
89 845 тисяч гривень).
Додатковий капітал Товариства складається з активів, отриманих для провадження діяльності з
транспортування природного газу (Примітка 21) за справедливою вартістю, визначеною станом на дату
отримання цих активів, за вирахуванням визнаного відстроченого податку на прибуток.
Товариство не створило забезпечення для виплати дивідендів, згідно статті 21 Закону України „Про
Державний бюджет України‟ та згідно статті 11 Закону України „Про управління об’єктами державної
власності‟, оскільки керівництво вважає, що АТ „Магістральні газопроводи України‟ прийме рішення
про розподіл дивідендів до 1 травня 2021 року та положення статті 11 11 Закону України „Про
управління об’єктами державної власності‟ на є застосовними до Товариства. Якщо припущення
Товариства виявляться невірними, то Товариство буде зобов’язане сплатити дивіденди до Державного
бюджету України, визначені вищезазначеними законодавчими актами.
Управління капіталом
Політикою Товариства передбачено підтримання стабільного рівня капіталу для забезпечення довіри
з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також забезпечення подальшого сталого
розвитку господарської діяльності Товариства. Це досягається завдяки ефективному управлінню
грошовими коштами, постійному моніторингу доходів і прибутку Товариства і інвестиційним планам,
фінансованим, головним чином, за рахунок операційних грошових потоків Товариства. Завдяки цим
заходам Товариство прагне забезпечити стабільне функціонування газотранспортної системи України.
Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом.
Для Товариства не передбачені зовнішні вимоги щодо капіталу.
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9.

ДОВГОСТРОКОВІ ТА ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформація про забезпечення представлена таким чином:

У тисячах гривень
Залишок станом на 5 лютого 2019 року
(дата заснування)
Довгострокова частина
Короткострокова частина
Нараховано за рік
Амортизація дисконту
Використано або сплачено протягом року
Зміни в оцінках
Залишок станом на 31 грудня 2019 року

Забезпечення
за виплатами
працівникам
(пенсійні)

Резерв
невикористаних
відпусток

Забезпечення під
винагороди

Забезпечення
під судові
позови

Інші
забезпечення

Всього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109 995
1 297
(17 539)

85 914
-

60 492
-

-

-

-

-

-

256 401
1 297
(27 885)

-

270 362

-

78 800
191 562

40 549

(10 346)

40 549

134 302

75 568

-

-

78 800
55 502

75 568

60 492

-

Нараховано/(сторновано) за рік
Амортизація дисконту
Використано або сплачено протягом року
Зміни в оцінках

220 718
10 175
(50 982)
61 671

267 489
(179 875)
-

696 780
(600 813)
-

88 441
-

9 588 600
-

10 862 028
10 175
(831 670)
61 671

Залишок станом на 31 грудня 2020 року

375 884

163 181

156 459

88 441

9 588 600

10 372 565

Довгострокова частина
Короткострокова частина

252 809
123 075

163 181

156 459

88 441

9 588 600

252 809
10 119 756

Довгострокова частина
Короткострокова частина
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9. ДОВГОСТРОКОВІ ТА ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Забезпечення програм за довгостроковими зобов’язаннями з виплат працівникам
Товариство має певні зобов’язання перед своїми працівниками, визначені умовами колективних угод.
Ці виплати включають разові виплати на момент виходу працівників на пенсії та програми із виплат
після виходу на пенсію. Ці плани із виплат працівникам не фінансуються, а також відсутні активи за
планами.
Основні актуарні припущення, що були використані для розрахунку зобов’язань за виплатами
працівникам, представлені таким чином:
У тисячах гривень

Номінальна ставка дисконтування, %
Номінальна ставка збільшення заробітної плати, %

Коефіцієнт плинності кадрів, %

2020

2019

9,86%
10,00% на 2021,
5% на 2022-2024,
16% на 2025,
9,86% далі
0,69%

9,35%
13,00% на 2020 рік,
16% на 2021–2024 роки,
9,35% після 2024 року
1,22%

Вплив на зобов’язання по плану з фіксованими виплатами змін основних припущень наведено нижче:
2020

У тисячах гривень

Збільшення/зменшення ставки дисконтування на 1%
Збільшення/зменшення заробітної плати на 1%
Збільшення/зменшення плинності кадрів на 1%

(5,3%)/6,13%
6,04%/(5,33%)
(5,59%)/4,34%

2019
(4,24%)/4,88%
4,69%/(4,16%)
(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.
Чисті процентні витрати у сумі 10 346 тисяч гривень було включено до складу фінансових витрат
(2019: 1 297 тисяч гривень).
Вартість послуг звітного періоду, віднесених на витрати у 2020 році до витрат на персонал та відповідні
соціальні нарахування в складі: собівартості реалізації 206 156 тисяч гривень (2019: 104 895 тисяч
гривень), адміністративних витрат 14 489 тисяч гривень (2019: 5 073 тисячі гривень) та інших
операційних витрат 74 тисячі гривень (2019: 27 тисяч гривень).
Станом на 31 грудня 2020 року середньозважена тривалість зобов’язань за планом Товариства з виплат
працівникам становить 5,16 років (2019: 4,1 року).
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9. ДОВГОСТРОКОВІ ТА ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Інші забезпечення
Згідно з Методикою визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу
для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затвердженою
НКРЕКП (№2517 від 30 вересня 2015 року), у разі проведення коригування необхідного доходу при
визначенні тарифів на послуги транспортування природного газу нового ліцензіата за регуляторні
періоди, що передували зміні ліцензіата, якщо таке коригування веде до збільшення прогнозованого
доходу, який має отримати новий ліцензіат, попередній ліцензіат має право на відшкодування такого
коригування необхідного доходу.
Станом на 31 грудня 2020 року, Товариство визнало забезпечення під потенційні зобов’язання, які
можуть випливати із регуляторних актів НКРЕКП, на суму 9 588 600 тисяч гривень (2019: нуль).
10. ПОТОЧНА ТОРГОВА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА
ОДЕРЖАНИМИ АВАНСАМИ
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, окрім
суб’єкта, на якого покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу, у межах виконання
ним таких спеціальних обов’язків та операторів газорозподільної системи.
Відповідно, станом на 31 грудня 2020 Товариство отримало аванси за договорами транспортування
природного газу у сумі 4 103 230 тисяч гривень (2019: 290 498 тисяч гривень). Контрактні зобов’язання
на 31 грудня 2019 року були визнані у доходах у 2020 році.
Станом на 31 грудня 2020 року поточна торгова кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
представлена,
головним
чином,
заборгованістю
за природний
газ,
що
складала 4 303 189 тисяч гривень (2019: нуль).
11. ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
Як зазначено в Примітці 1, з 1 січня 2020 року Товариство почало діяльність з транспортування
природного газу магістральними газопроводами.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня,
представлені таким чином:
2020

У тисячах гривень

2019

Послуги з транспортування природного газу
Послуги з балансування газотранспортної системи
Інші послуги

53 472 936
4 101 777
-

1 654 122

Всього

57 574 713

1 654 122
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11. ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) (ПРОДОВЖЕННЯ)
Дохід від послуг балансування представлений доходом від балансуючих дій, що здійснюються
Товариством в межах договорів з замовниками у випадках, коли обсяги природного газу, що були
відібрані через точки виходу, перевищують обсяги природного газу, що надійшли через точки входу по
газотранспортній системі в цілому. Як зазначено в Примітці 21, Товариство застосовує істотне судження
при визначенні того, чи діє воно у якості агента чи принципала при визнанні виручки від послуг
балансування.
30 грудня 2019 року було укладено договір між Товариством та НАК „Нафтогаз України‟ на
транспортування природного газу для забезпечення транзиту газу з Російської Федерації територією
України. Товариство почало надавати послуги за цим договором з 1 січня 2020 року. На НАК „Нафтогаз
України‟ припадає близько 77% чистого доходу від реалізації послуг в 2020 році.
У 2019 році дохід за іншими послугами 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 газотранспортної
системи та інших супутніх послуг. Договір про надання зазначених послуг був підписаний строком до 1
січня 2020 року.
12. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня,
представлена таким чином:
2020

У тисячах гривень
Собівартість придбаного природного газу
Знос, виснаження і амортизація
Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
Витрати на ремонт та технічне обслуговування підрядним способом
Інше
Всього

2019

8 922 531
6 412 184
3 872 129
1 248 707
1 380 974

54 367
1 276 005
61 151

21 836 525

1 391 523

13. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати ТОВ „Оператор ГТС України‟ за 2020 та 2019 роки, представлені, головним
чином, витратами на персонал та відповідні соціальні нарахування, у сумі 948 727 тисяч гривень та
209 874 тисячі гривень, відповідно.
14. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:
2020

У тисячах гривень
Чистий рух забезпечень під судові позови та інших забезпечень (Примітка
9)
Чистий рух у резерві на знецінення торгової дебіторської заборгованості
(Примітка 6)
Інше
Всього

9 677 222

-

1 693 752
303 572

40 415

11 674 546

40 415

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності
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15. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня, представлені таким
чином:
2020

У тисячах гривень
Витрати з поточного податку на прибуток
Вигоди з відстроченого податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток

2019

7 390 115
(2 900 068)

4 299
(3 746)

4 490 047

553

Товариство сплачує податки в Україні. У 2020 та 2019 роках податок на прибуток підприємств в Україні
стягувався із оподатковуваного прибутку, за вирахуванням звільнених від оподаткування витрат, за
ставкою у розмірі 18%.
Узгодження очікуваних та фактичних податкових нарахувань представлене таким чином.
2020

У тисячах гривень
Обліковий прибуток до оподаткування
Податок на прибуток/ (вигода з податку на прибуток) за
номінальною ставкою 18%
Податковий вплив статей, які не враховуються для цілей
оподаткування:
Витрати, які не враховуються для цілей оподаткування (постійні
різниці)
Витрати з податку на прибуток

2019

24 843 597

(1 937)

4 471 848

(349)

18 199

902

4 490 047

553

Чисті відстрочені податкові зобов’язання станом на 31 грудня 2020 року представлені таким чином:

У тисячах гривень

Основні засоби
Торгова дебіторська
заборгованість
Забезпечення
Чисті відстрочені податкові
активи (зобов’язання)

31 грудня
2019 року

Визнано у
складі
прибутку
або збитку

Визнано у
складі
інших
сукупних
доходів

Визнано у
складі
додаткового
капіталу

31 грудня
2020 року

3 746

853 325

(13 167 182)

(5 698)

(12 315 809)

-

304 876
1 741 867

-

-

304 876
1 741 867

3 746

2 900 068

(13 167 182)

(5 698)

(10 269 066)

Станом на 31 грудня 2019 року чисті відстрочені податкові активи, у розмірі 3 746 тисяч гривень, були
представлені, головним чином, тимчасовими різницями, що виникли через різницю у строках
корисного використання основних засобів та нематеріальних активів у податковому та
бухгалтерському обліку.
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років у Товариства не було невизнаних тимчасових різниць, які
зменшують об’єкт оподаткування, та невикористаних податкових збитків.
Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності
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16. 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 2020 року потенціальний вплив операцій,
тлумачення яких можуть бути різними у Товариства та податкових органів, становить
754 558 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2019: нуль).
Судові справи
У ході своєї діяльності Товариство залучається до різних судових процесів. На думку управлінського
персоналу, кінцевий результат цих судових процесів не матиме суттєвого впливу на фінансовий стан
або результати операцій Товариства.
Справа в Антимонопольному комітеті України
У провадженні державного уповноваженого Антимонопольного комітету України знаходиться справа,
предметом якої є розгляд питання про порушення ТОВ „Оператор ГТС України‟ законодавства про
захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на
ринку послуг транспортування природного газу газотранспортною системою, шляхом вчинення дій, що
полягають у зміні маржинальних цін продажу та придбання природного газу в лютому 2020 року за
кожну газову добу попереднього періоду січня 2020 року. За зазначене порушення законодавством
передбачено штраф у розмірі до 10 % виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
останній звітний рік.
Керівництво вважає, що операційні ризики пов’язані зі справою, що перебуває в Антимонопольному
комітеті України, є незначними, оскільки Товариство, не могло в силу приписів чинного законодавства
визначати чи будь-яким чином впливати на формування ціни за обсяги негативного/позитивного
добового небалансу в умовах державного регулювання, адже Маржинальні ціни придбання/продажу
природного газу встановлюються незалежно від волі ТОВ „Оператор ГТС України‟, шляхом
застосування імперативних правил, встановлених органами державної влади, як зазначено в
Примітки 1.
Капітальні контрактні зобов’язання
Істотні контрактні зобов’язання на придбання необоротних активів, становили 2 374 277 тисяч гривень
станом на 31 грудня 2020 року (станом на 31 грудня 2019 року: 51 200 тисяч гривень).
Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності
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17. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ
Деякі принципи облікової політики Товариства та правила розкриття інформації вимагають визначення
справедливої вартості як фінансових, так і нефінансових активів і зобов'язань.
При оцінці справедливої вартості активу або зобов'язання Товариство застосовує, наскільки це
можливо, відкриті ринкові дані. Оцінки справедливої вартості відносяться до різних рівнів ієрархії
справедливої вартості залежно від вхідних даних, що використовуються в рамках відповідних методів
оцінки:

— Рівень 1: котирування (без коригувань) на активних ринках для ідентичних активів чи

зобов’язань.
— Рівень 2: вхідні дані, крім котирувань, що увійшли до Рівня 1, які є відкритими для активу або
зобов’язання або прямо (тобто як ціни), або опосередковано (тобто визначені на основі цін).
— Рівень 3: вхідні дані для активу чи зобов’язання, що не ґрунтуються на відкритих ринкових
даних (закриті вхідні дані).
Якщо вхідні дані, які використовуються для оцінки справедливої вартості активу або зобов’язання,
можуть бути віднесені до різних рівнів в ієрархії джерел визначення справедливої вартості, то оцінка
справедливої вартості в цілому відноситься до того самого рівня в ієрархії, що і вхідні дані найнижчого
рівня, які є значними для оцінки в цілому.
Товариство визнає переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості в кінці звітного періоду,
протягом якого відбулася ця зміна.
Міжнародні стандарти фінансової звітності визначають справедливу вартість як ціну, яка була б
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
Компанія могла б реалізувати у ринковому обміні від операції продажу своєї повної частки у
конкретному інструменті або сплатити під час передачі зобов’язань.
Справедлива вартість основних засобів
Основні засоби Товариства оцінюються за справедливою вартістю, ґрунтуючись на Рівні 3 ієрархії
справедливої вартості (вхідні дані не піддаються спостереженню для активу, що оцінюється).
Товариство залучає професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості своїх
основних засобів із використанням методу вартості заміщення для більшості груп. Справедлива
вартість визначається як первісна вартість будівництва цих об’єктів за поточними цінами, за
вирахуванням економічного знецінення та фізичного зносу на відповідну дату. Основним параметром,
який використовується у цій методиці оцінки, є поточна вартість будівництва.

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності
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17. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Для об’єктів, де є ринкові аналоги (головним чином, будівлі), використовується метод порівняння
продажів, ціни ринкових продажів порівнюваних об’єктів нерухомості коригуються з урахуванням
різниць в основних параметрах (таких як площа нерухомості). Основним параметром, який
використовується при цій методиці оцінки, є ціна квадратного метру нерухомості.
Основні засоби Товариства були оцінені за методом залишкової вартості заміщення з використанням
методу дисконтованих грошових потоків для визначення економічного знецінення станом на
1 січня 2020 року. За результатами аналізу дисконтованих грошових потоків було визнано зниження
залишкової вартості заміщення до справедливої вартості.
Інформація стосовно вхідних даних, що використовувалися для оцінки основних засобів станом на
1 січня 2020 року наведена нижче:
Вхідні дані, які не піддаються
спостереженню
Наявність транзиту газу після
2024 року
Рівень дохідності за
регуляторною базою активів
Номінальна середньозважена
вартість капіталу для грошових
потоків, деномінованих у
доларах США

Діапазон вхідних даних, які не
піддаються спостереженню
Договір на транзит газу буде
подовжений після 2024 року
13,5 % протягом 2020-2024 років, 12,57%
після 2024 року
12,57%

Взаємозв’язок між ключовими вхідними
даними, які не піддаються
спостереженню, та оцінкою
справедливої вартості
Якщо договір на транзит газу не буде
подовжений після 2024 року, справедлива
вартість буде меншою
Чим вища ставка, тим вища справедлива
вартість
Чим вища середньозважена вартість
капіталу, тим менша справедлива вартість

У складі розрахункового тарифу протягом 2020-2034 років в моделі дисконтованих грошових потоків
враховано коригування необхідного доходу за регуляторні періоди, що передували зміні ліцензіата,
які призводять до збільшення прогнозованого доходу нового ліцензіата та, за оцінками управлінського
персоналу станом на 1 січня 2020 року, були враховані НКРЕКП при встановленні тарифів на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період з 2020 до
2024 року. Управлінський персонал Товариства очікує врахування даного коригування при розрахунках
тарифу 2025-2034 років, оскільки вважає, що виключення даного коригування зі складу тарифу
призведе до зниження тарифу суттєво нижче ринкового рівня і не відповідатиме регуляторним
нормативно-правовим актам і принципам стимулюючого регулювання. Зменшення суми такого
коригування при затвердженні тарифів на регуляторні періоди після 2024 року на 1% призводить до
зменшення справедливої вартості основних засобів станом на 1 січня 2020 року на 264 мільйона
гривень. Збільшення суми такого коригування буде мати аналогічний, але зворотній вплив.
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 2020 та 2019 років. Фінансові інструменти, що оцінюються за амортизованою вартістю,
відносяться до рівня 2 ієрархії справедливої вартості. Справедлива вартість інструментів, віднесених до
Рівня 2, була розрахована із використанням методу дисконтованого грошового потоку. В 2020 та 2019
роках не було фінансових інструментів, що оцінюються за амортизованою вартістю, але для яких
розкривається справедлива вартість, віднесена до Рівня 3.
Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості.
Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності
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18. 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. У цій примітці представлена інформація
щодо кожного із зазначених ризиків, яких зазнає Товариство, а також про цілі, політику та процедури
оцінки та управління ризиками. Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних примітках
до цієї фінансової звітності.
Політики управління ризиками визначаються з метою виявлення та аналізу ризиків, з якими стикається
Товариство, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю за ними, моніторингу ризиків і
дотримання лімітів. Політики і системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою
відображення змін ринкових умов і діяльності Товариства. Застосовуючи засоби навчання і стандарти
та процедури управління, Товариство прагне до створення такого дисциплінуючого і конструктивного
середовища контролю, в якому всі працівники розуміють свою роль і обов’язки.
Загальні Збори Товариства здійснюють нагляд над тим, як управлінський персонал контролює
дотримання політик та процедур управління ризиками, та перевіряє відповідність структури
управління ризиками стосовно таких ризиків.
Основні категорії фінансових інструментів представлені таким чином:
У тисячах гривень
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Інші поточні фінансові інвестиції
Дебіторська заборгованість за розрахунки з нарахованих
доходів

Примі
-тка

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

6
7
7

887 446
78 060
3 754 413
23 130 984

434 020
3 200
423 213
-

7

197 677

-

28 048 580

860 433

5 004 124
206 446

53 878
43 520

5 210 570

121 421

Всього фінансових активів
Поточні зобов’язання за товари, роботи, послуги
Фінансове забезпечення за послугами з балансування
Всього фінансових зобов’язань

10

Валютний ризик
Товариство здійснює свою операційну діяльність на території України і його залежність від валютного
ризику визначається в грошових коштах на поточних рахунках в банку та фінансових інвестиціях в
іноземних валютах.
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18. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Залежність Товариства від валютного ризику представлена на основі балансової вартості відповідних
активів та зобов’язань у доларах США та Євро таким чином:
31 грудня 2020 року
Долари США
Євро

31 грудня 2019 року
Долари США
Євро

Торгова дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти

201 287
1 130 984
43 440

14 837
2 077

300

-

Чиста валютна позиція

1 174 424

16 914

300

-

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 2020 року
Вплив на
Вплив на
прибуток або
власний
збиток
капітал

У тисячах гривень

Зміцнення долару США на 10%
Послаблення долару США на 10%
Зміцнення євро на 10%
Послаблення євро на 10%

96 303
(96 303)
1 387
(1 387)

96 303
(96 303)
1 387
(1 387)

Станом на 31 грудня 2019 року
Вплив на
Вплив на
прибуток
власний
або збиток
капітал

20
(20)
-

20
(20)
-

Ризик концентрації
Для Товариства властивий значний ризик концентрації щодо доходів від транспортування та
зберігання газу, закупівель природного газу а також торгової дебіторської та кредиторської
заборгованості з підприємствами Групи НАК „Нафтогаз України‟ (Примітка 3).
Ризик концентрації, що притаманний грошам та еквівалентам та поточним фінансовим інвестиціям
розкритий у Примітці 7.
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.
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18. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Товариство формує резерв на знецінення, який є оцінкою очікуваних збитків стосовно торгової
дебіторської заборгованості. Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який стосується
індивідуально суттєвих ризиків.
При здійснені моніторингу кредитного ризику управлінський персонал оцінює ймовірність погашення
торгової дебіторської заборгованості на основі аналізу окремих рахунків та замовників. Фактори, що
беруться до уваги, включають аналіз торгової дебіторської заборгованості за строками погашення
згідно умов контракту, а також фінансовий стан та історію погашення боргу замовником. Зміни оцінок
стосовно ймовірності погашення заборгованості можуть вплинути на суму визнаних збитків від
зменшення корисності.
Резерв на знецінення стосовно грошових коштів та їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій
оцінюється на основі 12-місячного очікуваного збитку. Товариство вважає, що його грошовим коштам
та їх еквівалентам та поточним фінансовим інвестиціям притаманний низький кредитний ризик,
враховуючи короткі строки погашення позицій, та кредитний рейтинг банків, в яких вони розміщені.
Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня 2020 року становила 28 048 580 тисяч
гривень (2019: 860 433 тисячі гривень).
НКРЕКП прийнято Постанову № 2086 від 13 листопада 2020 року, якою вилучено з Кодексу
газотранспортної системи положення про те, що оператор газотранспортної системи приймає
фінансове забезпечення у вигляді банківської гарантії, виданої системно важливим банком, взамін на
право не приймати фінансове забезпечення у вигляді банківської гарантії, виданої банком, який не
виконав своє зобов’язання за банківською гарантією. Вилучення критерію системно важливих банків і
впровадження обмежень в переліку жодним чином не вирішує питання виконання грошового
зобов’язання банком-гарантом, а також позбавляє оператора газотранспортної системи права
застосувати недискримінаційні заходи ризик-менеджменту.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство матиме труднощі при виконанні своїх зобов’язань,
пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями, які погашаються шляхом надання грошових коштів або
іншого фінансового активу. 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 2020 та 2019 року усі фінансові зобов’язання товариства були із строком
погашення до 3 місяців.
19. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
У січні 2021 року законом №3176 внесені зміни до Закону України „Про публічні закупівлі‟, що дозволяє
Товариству, АТ „Укртрансгаз‟ та операторам газорозподільних систем (операторам ГРМ) купувати
природний газ на біржі.
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19. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Також у січні 2021 року через значний попит на потужності на вихід з України до Польщі відбувся
аукціон з розподілу добової потужності, який завершився з аукціонною премією більше ніж 4%. Торги
відбулися на аукціонній платформі GSA, вся вільна потужність була розподілена. Відповідно до Кодексу
ГТС та європейських правил, доступ до потужності на точках міждержавного з’єднання надається у
відповідності до результатів аукціонів, що є найбільш прозорим та конкурентним способом розподілу
потужності. Вперше внаслідок перевищення попиту над доступною потужністю газопровідного
з’єднання аукціон відбувався в умовах конкурентної боротьби між замовниками транспортних послуг.
За результатами аукціону Оператор ГТС України вперше отримав аукціонну премію. Ці додаткові кошти
будуть спрямовані на розвиток газотранспортної системи України згідно із законодавством.
У лютому 2021 НКРЕКП затвердило Постанову № 235, яка зобов’язує Товариство здійснювати
балансування газотранспортної системи в період лютий – березень 2021 року з урахуванням таких
особливостей, а саме в частині врегулювання добових небалансів операторів газорозподільних систем
за рахунок закупівлі природного газу на підставі договорів про закупівлю природного газу, укладених
у відповідності до Закону України „Про публічні закупівлі‟ та відборів власного природного газу із
газосховищ. За період з 1 січня 2021 року, за оперативними даними, до дати затвердження цієї
фінансової звітності до випуску, на врегулювання добових небалансів операторів газорозподільних
систем було витрачено 1 431 мільйонів кубічних метрів природного газу.
20. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Заява про відповідність
Ця фінансова звітність – є фінансовою звітністю Товариства, яка підготовлена у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності („МСФЗ‟) та вимог законодавства України щодо
фінансового звітування.
Основа підготовки фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за виключенням основних
засобів, які відображені за переоціненою вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та
накопичених у подальшому збитків від зменшення корисності, та 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.

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

40

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ – 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

20. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
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:
2020

У гривнях
1.00 долар США
1.00 євро

28.27
34.74

2019
23.69
26.42

Середні курси обміну валют за дванадцять місяців, що закінчились 31 грудня, були представлені таким
чином:
2020

У гривнях
1.00 долар США
1.00 євро

26.96
30.79

2019
25.85
28.95

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.
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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.
Звичайні строки корисного використання інших основних засобів Товариства представлені таким
чином:
Строк корисного використання у роках
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інше

10–59
5–58
5–12
1–58

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 року, за оцінками керівництва, ліквідаційна вартість основних засобів
є несуттєвою, оскільки очікувані витрати на демонтаж основних засобів перевищують очікувані
економічні вигоди від реалізації основних засобів в кінці строку їх корисної експлуатації.
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.
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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.
Оренда
Товариство використовує МСФЗ 16 «Оренда‟ (МСФЗ 16) для обліку орендних договорів. Згідно з цим
Стандартом Товариство, як орендар, повинно визнавати актив у формі права користування на дату
початку оренди, що являє собою право використовувати базовий актив, і зобов'язання з оренди, що
являє собою обов'язок здійснювати орендні платежі. При цьому Товариство повинно відображати
витрати з амортизації активів в формі права користування і процентні витрати, що відносяться до
зобов'язань з оренди.
Товариство використовує передбачені необов'язкові звільнення від вимог Стандарту щодо
короткострокової оренди та оренди об'єктів з низькою вартістю. Товариство не має суттєвих
нерозривних договорів оренди та більшість договорів мають короткостроковий характер. Оренда
згідно таких договорів є операційною орендою, й орендовані активи не визнаються у звіті про
фінансовий стан Товариства, а витрати з оренди визнаються за прямолінійним методом протягом
строку дії такого договору.
Додатково, орендні платежі, що відносяться до договорів оренди муніципальних земельних ділянок,
не включаються до оцінки зобов'язання з оренди згідно з вимогами МСФЗ 16.
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.
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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.
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.
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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 до податкових органів за поточний та
попередні періоди.
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 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 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.
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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. Грошові кошти та їх
еквіваленти відображаються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
відсоткової ставки. Обмежені до використання залишки виключаються зі складу грошових коштів та їх
еквівалентів для цілей звіту про рух грошових коштів. Залишки, обмежені для обміну або використання
на погашення зобов’язання протягом від трьох до дванадцяти місяців від звітної дати, включаються до
складу інших оборотних активів. Залишки, обмежені для обміну або використання на погашення
зобов’язання протягом, як мінімум, дванадцяти місяців від звітної дати, включаються до складу інших
необоротних активів.
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)
На Товариство розповсюджуються ставки податку на додану вартість, які встановлюються від бази
оподаткування в таких розмірах :
-

20% з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України товарів,
робіт, послуг;
0% за операціями експорту товарів і надання обмеженого переліку послуг (наприклад, міжнародне
транспортування).

Податкові зобов’язання з ПДВ виникають на першу з двох дат: дата постачання товарів клієнту або дата
отримання платежу від клієнта. На суму отриманого податкового кредиту з ПДВ платник податків має
право зменшити податкові зобов’язання з ПДВ у звітному періоді. Право на податковий кредит з ПДВ
виникає на підставі належним чином оформленої та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, яка
оформлюється за принципом першої події (оплати постачальнику або отримання товарів, робіт,
послуг).
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Суми ПДВ відображаються у звіті про фінансовий стан окремо як актив (ПДВ за операціями придбання)
та зобов’язання (ПДВ за операціями продажу). У випадку формування резерву на знецінення
дебіторської заборгованості збиток від знецінення відображається включно з ПДВ.
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 будьякого дисконту або премії на момент погашення.
Аванси отримані (контрактні зобов’язання)
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.
Витрати на будь-яке забезпечення подаються у звіті про прибутки або збитки, за вирахуванням будьякого 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.

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

47

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ‟
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ – 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

20. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
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 визначило, що за типовим договором транспортування природного газу, у Товариства є два
зобов’язання щодо виконання, що представлені зобов’язанням надати послуги з транспортування та
послуги балансування. 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.
Доходи від транспортування природного газу
Послуга транспортування природного газу полягає у наданні доступу до заброньованих потужностей
на певних точках входу в та виходу з газотранспортної системи за заявками клієнтів (замовників)
Товариства на визначений період. Товариство визначило, що дане зобов’язання щодо виконання
передбачає надання послуги бути готовим у будь-який момент надати послуги з транспортування,
оскільки фактичний об’єм та терміни надання послуг у межах об’ємів та термінів, визначених
договором, визначаються на розсуд клієнта. Якщо замовником не було використано заброньовану
потужність протягом періоду часу, визначеного договором, замовник втрачає право на використання
цією потужності, але не звільняється від обов’язку по сплаті.
Виручка від надання послуг визнається в тому обліковому періоді, в якому послуги були надані. Дохід
від реалізації послуг по транспортуванню газу відображається по мірі надання даних послуг.
Товариство визнає виручку від надання послуг транспортування на прямолінійній основі протягом
періоду, на який визначена потужність була заброньована. Управлінський персонал вважає, що така
модель визнання виручки є доречною, оскільки зусилля суб'єкта Товариства та його ресурси
витрачаються рівномірно протягом терміну виконання.
Як зазначено в Примітці 1, Товариство надає послуги з транспортування природного газу за тарифами
затвердженими НКРЕКП. Послуги з бронювання потужності надаються на умові попередньої оплати.
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Доходи від послуг балансування
Послуги з комерційного балансування – це діяльність оператора газотранспортної системи, що полягає
у визначенні та врегулюванні небалансу, який виникає з різниці між обсягами природного газу, що
надійшли через точки входу, і обсягів природного газу, відібраного через точку виходу, у розрізі
замовників послуг транспортування, що здійснюється на основі даних, отриманих у процедурі алокації.
У випадку, коли обсяги природного газу, що були відібрані через точки виходу, перевищують обсяги
природного газу, що надійшли через точки входу по газотранспортній системі в цілому, Товариство
вчиняє балансуючі дії, які полягають у фізичному поповненні обсягу надходження газу в
газотранспортну систему із власного природного газу. Оператор газотранспортної системи вчиняє
балансуючі дії виключно з метою підтримання звичайного рівня функціонування газотранспортної
системи в разі недотримання замовниками послуг транспортування своїх підтверджених
заброньованих потужностей газотранспортної системи.
Послуги з балансування визнаються в об’ємі небалансів, що не були збалансовані замовниками послуг
із транспортування природного газу, за маржинальними цінами, що розраховуються відповідно до
Кодексу ГТС. Послуги з балансування підлягають оплаті протягом 5 днів від дати виставлення рахунку
та надаються на умовах післяоплати. Доходи від послуг з балансування визнаються в момент
врегулювання Товариством небалансу природного газу, що не був збалансований замовниками послуг
із транспортування природного газу.
Послуги з комерційного балансування відображаються у доходах або витратах Товариства на нетто
основі, оскільки являють собою операції з перерозподілу обсягів газу, що надійшли через точки входу,
і обсягів природного газу, відібраного через точки виходу, між замовниками послуг транспортування.
Компоненти фінансування
Товариство очікує, що воно не матиме договорів, за якими період між передачею обіцяних товарів або
послуг покупцеві та їх оплатою покупцем становитиме більше одного року. Внаслідок цього, як
практичне звільнення, Товариство не вносить коригувань щодо цін операцій з урахуванням впливу
суттєвого компоненту фінансування, якщо Товариство очікує, на дату заключення контракту, що період
між передачею обіцяних товарів та послуг за контрактом клієнту та оплатою за ці товари та послуги
буде менше ніж один рік.
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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20. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
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 2020 року, Товариство визнало витрати щодо внесків сплачених до Державного
пенсійного фонду України на суму 623 338 тисяч гривень (2019: 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 амортизацію дисконту за пенсійними
зобов’язаннями та забезпеченнями.
Доходи з відсотків визнаються по мірі нарахування враховуючи фактичну дохідність відповідного
активу.
Іноземна валюта
Поточні операції в іноземних валютах перераховуються у функціональну валюту Товариства за курсами
обміну, що діють на початок дня дати здійснення операцій. Монетарні активи та зобов’язання,
деноміновані в іноземних валютах на дату звітності, перераховуються у функціональну валюту за
курсом обміну, що діє на кінець дня дати звітності. Прибутки або збитки від курсових різниць по
монетарних статтях являють собою різницю між амортизованою вартістю у функціональній валюті на
початок звітного періоду, скоригованою з урахуванням ефективної процентної ставки (якщо така
застосовувалася) та платежів за період, та амортизованою вартістю в іноземній валюті, перерахованою
за курсом обміну на початок дня для поточних операцій та кінець звітного періоду по монетарним
статтям балансу активів та зобов’язань.
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20. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Немонетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, які відображаються за історичною вартістю,
перераховуються за курсом обміну на початок дня дати операції.
21. 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.
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.
Судження щодо відображення операції з отримання на праві господарського відання майна, що
перебуває в державній власності та використовується для забезпечення транспортування природного
газу магістральними газопроводами, як операції з акціонером, що діє від імені власника з
відображенням активів у складі основних засобів. Як зазначено в Примітках 4 та 8, згідно з договором про
передачу на праві господарського відання державного майна, що використовується для забезпечення
транспортування природного газу магістральними газопроводами (далі – Договір), Товариство отримало
активи безвідклично на 15 років, якщо інший строк не буде визначено законодавством. Договір передбачає
обов’язок повернення майна Товариством у разі закінчення дії Договору. Разом з тим, Закон України „Про
ринок природного газу‟ забороняє відчуження об’єктів державної власності, що використовуються
оператором газотранспортної системи у процесі провадження діяльності з транспортування природного
газу, а також передачу таких об’єктів в управління, в тому числі концесію, оренду, господарське відання, до
статутного капіталу інших юридичних осіб, крім випадків, якщо така передача здійснюється виключно з
метою відокремлення діяльності з транспортування природного газу.
Станом на 1 січня 2020 року процес відокремлення діяльності з транспортування природного газу є
завершеним, і тому, на думку управлінського персоналу, подальша передача державного майна, що
використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами, з
огляду на зазначене положення закону та враховуючи специфіку діяльності газотранспортної системи є не
можливою. Виходячи з цього, на думку управлінського персоналу, по суті, відносини між Товариством та
державою передбачають право використання відповідних об’єктів протягом необмеженого часу та
отримання економічних вигод від користування активами. З огляду на це Товариство визнало державне
майно, отримане на праві господарського відання, у складі основних засобів та незавершеного будівництва
у своїй фінансовій звітності.
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21. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Проаналізувавши обставини, за яких було отримано вищезазначене майно, та статус Міністерства фінансів
України, як уповноваженого органу управління державним майном, що підлягало передачі, управлінський
персонал Товариства дійшов висновку, що результат даної операції підлягає визнанню як операції з
акціонером, що діє від імені власника, на основі наступних фактів та припущень:
- Міністерство Фінансів є власником корпоративних прав в Товаристві, будучи 100% власником
АТ „Магістральні газопроводи Україні‟.
- Активи були передані для провадження статутної діяльності Товариства. Основним видом
діяльності є транспортування природного газу та надання пов’язаних з ним послуг.
- Передача активів була передбачена „Планом заходів‟ як необхідний крок для відокремлення та
незалежності оператора газотранспортної системи.
- Активи були закріплені за Товариством на праві господарського відання безоплатно. Можливість
отримання даних активів на таких умовах не була доступною широкому колу суб’єктів
господарювання. Згідно з частиною 1 статті 21 Закону України „Про ринок природного газу‟,
оператором газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає
приватизації, може бути виключно суб’єкт господарювання, 100% корпоративних прав у статутному
капіталі якого належать державі чи суб’єкту господарювання, 100% корпоративних прав у
статутному капіталі якого належать державі.
Станом на дату випуску цієї фінансової звітності відсутні офіційно затверджені плани забрати активи або
призначити іншого оператора.
З огляду на це, Товариство визнало результат операції з отримання на праві господарського відання майна,
що перебуває в державній власності та використовується для забезпечення транспортування природного
газу магістральними газопроводами, в складі капіталу Товариства.
Переоцінка основних засобів. Як зазначено у Примітці 20, Товариство застосовує модель переоцінки
до основних засобів. На кожну звітну дату Товариство проводить перевірку балансової вартості цих
активів із тим, щоб визначити, чи не відрізняється вона суттєво від справедливої вартості. Остання
незалежна оцінка справедливої вартості основних засобів Товариства була виконана станом на 1 січня
2020 року (Примітка 4). Основні припущення щодо переоцінки та взаємозв’язок між ключовими
вхідними даними, які не піддаються спостереженню, та оцінкою справедливої вартості розкриті у
Примітці 17.
Товариство вважає, що балансова вартість основних засобів станом на звітну дату не відрізнялась від
їхньої справедливої вартості.
Визнання доходів. Починаючи з 1 січня 2020 року на Товариство як на оператора газотранспортної
системи, покладено обов’язки з врегулювання небалансу системи з різниці між обсягами природного
газу, що надійшли через точки входу, і обсягів природного газу, відібраного через точку виходу, у
розрізі замовників послуг транспортування. Обсяг послуг балансування розраховується як різниця між
обсягами газу, поданого на точках входу та відібраного на точках виходу, виходячи з фактичних даних
з транспортування газу згідно алокації, визначеної в рамках замовлень покупців за договорами
транспортування природного газу.
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21. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Товариство надає послугу балансування відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи та
умов договорів з замовниками послуг транспортування та визнає дохід від надання цих послуг, адже:
•

Згідно Кодексу газотранспортної системи послуга балансування не вимагає підтвердження її
отримання від замовника транспортних послуг, і надається оператором газотранспортної
системи щомісячно в односторонньому порядку, якщо таким замовником допущено небаланс.

•

Ціна послуги визначається Товариством на підставі даних про не врегульований негативний
небаланс замовника та базової ціни газу, яка складається з ціни закупівлі природного газу і
витрат на транспортування і зберігання, та витрати, пов’язані з наданням послуг балансування
можна достовірно оцінити.

•

Товариство вважає, що існує суттєва вірогідність отримання економічних вигід базуючись на
тому, що Товариство отримує надходження коштів у результаті взаємозаліків з контрагентами,
використовуючи спільні протокольні рішення між Товариством, замовниками транспортних
послуг та Державною казначейською службою, або на підставі позитивних рішень судів по
переважній більшості заборгованості, за якою немає розрахунків за спільними протокольними
рішеннями.

Товариство застосовує істотне судження при визначенні того, чи діє воно у якості агента чи принципала
при визнанні виручки від послуг балансування. Управлінський персонал Товариства вважає, що
Товариство діє як принципал, вчиняючи балансуючі дії в рамках фізичного балансування, оскільки: (а)
саме Товариство несе кінцеву відповідальність за цілісність газотранспортної системи України і
здійснення фізичного балансування у випадках недотримання замовниками послуг транспортування
своїх підтверджених заброньованих потужностей газотранспортної системи є важливим для
підтримання звичайного рівня функціонування газотранспортної системи; (б) саме Товариство
визначає параметри (тиск, температуру, об’єм) природного газу, що поступає в точки входу під час
фізичного балансування; (в) саме Товариство визначає точку входу, до якої подається природний газ
для покриття нестачі газу в системі; (г) Товариство не обмежене у виборі постачальників при здійсненні
фізичного балансування; та (д) Товариство контролює природний газ до моменту покриття негативного
небалансу замовника транспортних послуг. Доходи і витрати від надання послуг комерційного
балансування подаються на нетто основі, оскільки являють собою операції з перерозподілу обсягів
газу, що надійшли через точки входу, і обсягів природного газу, відібраного через точки виходу, між
замовниками послуг транспортування.
Зменшення корисності фінансових активів. Компанія застосовує спрощений підхід до визнання
очікуваних кредитних збитків на увесь строк дії фінансових активів, як дозволено в МСФЗ 9. Компанія
відображає очікувані кредитні збитки та зміни очікуваних кредитних втрат на кожну звітну дату, щоб
відобразити зміни в кредитному ризику після первісного визнання.
Оскільки у Товариства відсутній достатній історичний досвід щодо повернення дебіторської
заборгованості, відсоток кредитного ризику за 2020 рік розраховується відповідно до відсотка оплати
такої дебіторської заборгованості.
Товариство нараховує 100% резерв зменшення корисності на дебіторську заборгованість, яка
прострочена на термін більше 365 днів, на дебіторську заборгованість контрагента, який розпочав
процедуру банкрутства, ліквідації або фінансової реорганізації, та на дебіторську заборгованість
контрагентів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Зміни оцінок стосовно
ймовірності погашення заборгованості можуть вплинути на суму визнаних збитків від зменшення
корисності.
Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності
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21. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
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.
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 та чутливість зобов’язань з виплат
працівникам після закінчення трудової діяльності до основних припущень представлені у Примітці 9.
Інші забезпечення. Сума інших забезпечень являє собою найкращу оцінку управлінського персоналу
щодо ймовірного відтоку економічних вигід, пов’язаного з правами попереднього оператора
газотранспортної системи на відшкодування коригування необхідного доходу, що призвело до
збільшення прогнозованого доходу Товариства при визначенні тарифів на послуги транспортування
природного газу. Управлінський персонал Товариства вважає, що рівень коригування необхідного
доходу за регуляторні періоди, що передували зміні ліцензіата, що був врахований при встановленні
тарифів на транспортування природного газу постановою НКРЕКП № 3013 на регуляторний період
2020-2024 років, розподіляється рівномірно між роками, є по суті фіксованої величиною та не залежить
від обсягу наданих послуг з транспортування природного газу. Якщо коригування необхідного доходу,
що було зароблене Товариством протягом 2020 року у складі наданих послуг з транспортування,
перевищує середньорічне коригування необхідного доходу за 2020-2024 роки, Товариство може бути
зобов’язане визнати додаткові витрати на формування вищезазначених забезпечень.
22. НОВІ СТАНДАРТИ І ТЛУМАЧЕННЯ, ЯКІ ЩЕ НЕ БУЛИ ПРИЙНЯТІ
На дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також
поправки до стандартів, були випущені, але ще не набули чинності:
Набувають чинності для річних
облікових періодів, які
починаються на або після

Стандарти/тлумачення
Поправки до Посилань на Концептуальну основу фінансової звітності в
стандартах МСФЗ
Поправки до МСФЗ 9 „Фінансові інструменти‟, МСБО 39 „Фінансові
інструменти: визнання та оцінка‟ та МСФЗ 7 „Фінансові інструменти:
розкриття інформації‟, МСФЗ 16 „Оренда‟: Реформа рівня відсоткової
ставки
Поправка до МСБО 37 „Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні
активи‟: Обтяжливі контракти – Вартість виконання контракту
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1 січня 2021 року
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Набувають чинності для річних
облікових періодів, які
починаються на або після

Стандарти/тлумачення
МСФЗ 17 „Договори страхування‟
Поправки до МСБО 16 „Основні засоби‟: Надходження до використання
за призначенням
Поправки до МСБО 1 „Подання фінансової звітності‟: Класифікація
зобов’язань як поточних та довгострокових
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

1 січня 2023 року
1 січня 2021 року
1 січня 2022 року
Буде визначено

Керівництво очікує, що застосування нових стандартів та тлумачень не матиме суттєвого впливу на
фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. Товариство не здійснювало достроковий перехід
на нові і змінені стандарти при підготовці цієї фінансової звітності.
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