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Короткий зміст праці:  

 

У кваліфікаційній роботі досліджено організація та шляхи формування, використання 

и вдосконалення активів підприємства, розроблено заходи покращення організації 

формування та використання активів підприємств на основі розгляду теоретичних та 

практичних аспектів обраної проблематики. Було визначено економічну сутність активів 

підприємства та їх структуру, виявлено джерела формування активів підприємства, 

обгрунтовано політику управління активами, досліджено динаміку складу й структури 

активів обраних компаній, визначено напрями врегулювання дебіторської заборгованості 

обраних компаній, викоремлено шляхи збалансування доходів, як методу покращення 

фінансування активів, визначено напрями управління ризиками формування та використання 

активів.  

Було проведено комплексний аналіз активів ПАТ «Київгаз», ПАТ «Харківгаз» та ПАТ 

«Львівгаз».  Визначена динаміка та структура активів обраних компаній. Проведено 

порівняння в динаміці та структурі формування активів представлених товариств. 

Проаналізовано динаміку та структуру джерел формування активів компаній.   

Запропоновано напрями покращення методу фінансування активів підприємства, 

шляхом збалансування доходів представлених товариств та управлінням ризиками 

формування та використання активів підприємств.  

 
____________________ 

(підпис автора) 
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ВСТУП 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, 

умови їх функціонування на ринку. Тому, щоб вижити, підприємствам 

необхідно правильно визначити свою стратегію і тактику поведінки на ринку та 

систематично керувати діяльністю підприємства для підвищення ефективності 

операцій та прибутку. 

Фінансовий стан компанії визначається розміщенням та використанням її 

коштів. Фінансовий стан компанії характеризується наявністю власних 

оборотних активів відповідно до стану стандартизованих запасів, стану та 

динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості, оборотності коштів, 

платоспроможності та інших результатів Фінансово-господарська діяльність 

компанії дозволяє оцінити досягнуті результати, зробити висновки про рівень 

фінансово-економічної ситуації та наявність нереалізованих резервів у 

господарстві. 

Перехід до ринкових відносин, особливості формування ринку в Україні, 

складні тенденції впровадження методів та засобів державного регулювання в 

економіку перехідного періоду приділяли велику увагу теорії та практиці 

управління активами в компанії. . 

Управління активами підприємства є важливою частиною загальної 

системи управління фінансами. Це дозволяє вирішувати різні проблеми 

управління фінансами і є другорядним для головної мети. 

Ефективно розподілені фінансові ресурси компанії є головним 

симптомом її "фінансового здоров'я", передумовою досягнення якісних 

результатів від її господарської діяльності загалом. Ефективні форми 

управління фінансовими ресурсами дозволяють компанії отримувати 

додатковий прибуток. 

Основною метою управління фінансовими ресурсами на підприємстві є їх 

оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм їх організації на 
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підприємстві з урахуванням умов та особливостей його господарської 

діяльності. 

Тому тема дипломної роботи «Організація та шляхи вдосконалення 

формування та використання активів підприємства» є дуже актуальною. 

Мета дослідження полягає у розробці заходів покращення організації 

формування та використання активів підприємств на основі розгляду 

теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань: 

- визначити економічну сутність активів підприємства та їх 

структуру; 

- з’ясувати джерела формування активів підприємства; 

- обґрунтувати політику управління активами підприємства; 

- дослідити динаміку складу й структури активів ПАТ «Львівгаз», 

ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Харківгаз»; 

- проаналізувати динаміку й структуру джерел формування активів 

обраних підприємств розподілення газоподібного палива через місцеві 

(локальні) газопроводи; 

- проаналізувати ключові показники формування та використання 

активів обраних суб’єктів господарювання; 

- визначити напрями врегулювання дебіторської заборгованості ПАТ 

«Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Харківгаз»; 

- виокремити шляхи збалансування доходів ПАТ «Львівгаз»,  ПАТ 

«Київгаз», ПАТ «Харківгаз» як методу покращення фінансування їх 

активів; 

- визначити напрями управління ризиками формування та 

використання активів ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Харківгаз». 

Об’єкт дослідження: активи ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ 

«Харківгаз». 

Предмет дослідження: механізм організації формування та використання 

активів підприємств та шляхи їх вдосконалення. 
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Теоретичну основу дослідження питання ефективності розміщення та 

використання фінансових ресурсів підприємства склали наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:  Бланка І. О., Коробова М.Я., 

Поддєрьогіна А.М., Жданова С. А., Ізмайлової К.В., Ковбасюка М.Р., 

Лахтіонової Л. А., ШереметаА. Д.  та інших. 

Для отримання об’єктивних результатів були застосовані наступні методи 

дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, абстракція, 

статистичний, табличний та обробка динамічних рядів. Перші п’ять методів 

були застосовані в основному для побудови теоретичної бази із даної 

проблематики, інші – для дослідження діяльності об’єктів аналізу. 

Структура роботи: магістерська складається з вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури і додатків. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1 Економічна сутність активів підприємства та їх структура 

Активи підприємства - це сукупність майна, фондів та нематеріальних 

активів, що належать корпорації, в широкому розумінні цього слова - всі 

цінності, що мають грошову оцінку. Це будівлі, споруди, машини та 

обладнання, матеріали, банківські депозити, цінні папери, а також 

інтелектуальний продукт, патенти, авторські права, в які вкладаються гроші 

власників, облігації інших компаній та спеціальні права на використання 

ресурсів. 

Усі наявні на підприємстві активи нерухомості утворюють категорію 

"активи підприємства". Сам термін «властивість» походить від латинського 

слова аktivus, що означає активний, діяти. Це головна характеристика кожного 

перевага полягає в першу чергу в тому, що з його допомогою виконується 

певна дія [78]. 

Сьогодні єдине і загальновизнане тлумачення цієї категорії. Існує багато 

поглядів і позицій авторів щодо його визначення, в якій поняття активів часто 

ототожнюють із власністю, економікою ресурсів, капіталом, активи 

домогосподарств тощо [65]. 

Наприкінці ХХ ст. більшість поглядів авторів на тлумачення сутності 

активів базувалися на їх визначенні як усіх активів нерухомості суб’єкта 

господарювання управління [68]. Наприклад, у підручнику «Теорія 

бухгалтерського обліку» Ф.Ф. Бутинця активи визначаються як економічні 

ресурси підприємства, його властивості та фонди приносять дохід в результаті 

передбачуваних операцій [6]. 
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Таблиця 1.1 

Наукові підходи до визначення поняття “активи підприємства” 

№ 

з/п 

Автор Визначення 

1 А.М. 

Поддєрьогін 

Активи – ресурси, які перебувають у розпорядженні 

підприємства і використання яких веде до збільшення 

економічних вигод у майбутньому. 

2 В.П. Савчук Активи підприємства – це його ресурси, які повинні 

принести підприємству вигоди у майбутньому. 

3 Л.О. 

Коваленко, 

Л.М. Ремньова 

До активів відносять всі види майна підприємства, що 

належать йому на праві власності та використовуються 

для здійснення статутної діяльності. 

4 В.М. Шелудько Активи підприємства – це майно в його матеріальній та 

нематеріальній формах, придбане підприємством за 

рахунок власних або залучених ресурсів, що перебуває у 

його розпорядженні та призначене для використання у 

фінансово-господарській діяльності з метою отримання 

прибутку 

5 Г.О. 

Крамаренко, 

О.Є. Чорна 

Активи балансу містять відомості про розміщення 

капіталу, що є в розпорядженні підприємства, тобто про 

вкладення в конкретне майно і матеріальні цінності, про 

витрати підприємства на виробництво і реалізацію 

продукції та про залишки вільної готівки. 

6 О.С. 

Філімоненков 

Активи – сукупність засобів праці та предметів праці, які 

беруть участь у створенні продукту 

8 Закон «Про 

бухгалтерський 

облік» 

Активи — це ресурси, контрольовані підприємством в 

результаті минулих подій, використання яких, як 

очікується, призведе до збільшення економічних вигод у 

майбутньому. 
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Активи підприємства розподіляються за багатьма класифікаційними 

критеріями, найважливішими з яких є: 

1. Форма функціонування активів. 

 матеріальні активи - мають матеріально-речову форму (основні 

засоби, незавершене виробництво, незакінчене будівництво, запаси готової 

продукції, інші матеріальні цінності). 

 нематеріальні активи - це права на використання окремих видів 

природних ресурсів, патентні права на використання винаходів, права на 

товарний знак чи товарну марку, права на використання програмних 

продуктів[7]. 

 фінансові активи - це грошові активи у національній та іноземній 

валютах, усі форми дебіторської заборгованості та фінансові інвестиції. 

2. За характером участі у господарському обороті активи поділяються на 

довготермінові (необоротні) і короткотермінові (оборотні). Саме за цією 

ознакою вони відображені у балансі (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Структура активів підприємства 



13 
 

3. Характер обслуговування певних видів діяльності. Виходячи з цього, 

розрізняють такі види господарських активів: 

 ділові активи - основні виробничі засоби, нематеріальні активи 

операційної діяльності, оборотні операційні активи. 

 інвестиційні активи - реальні інвестиції та коротко - і 

довготермінові фінансові вкладення. 

4. Характер джерел фінансування для формування активів. За цією 

характеристикою виділяють такі види господарських активів: 

 валові активи - це вартість підприємства, утворена за рахунок 

власного і залученого капіталу.; 

 чисті активи - сформовані лише за рахунок власного капіталу. 

5. За чутливістю до інформаційних процесів.  

 монетарні активи - грошові кошти, депозити, короткотермінові 

фінансові вкладення і засоби в розрахунках [3].  

 немонетарні активи - основні засоби, запаси, готова продукція, 

незавершене будівництво, товари.  

6. Ступінь ліквідності активів. За цими ознаками активи компанії 

зазвичай поділяють на такі види: 

 активи в абсолютно ліквідній формі - грошові кошти в національній 

та іноземній валютах; 

 високоліквідні активи - короткотермінові фінансові інвестиції та 

короткотермінова дебіторська заборгованість; 

 середні ліквідні активи - усі види дебіторської заборгованості, крім 

короткотермінової, і запаси грошової продукції; 

 низька ліквідність - це запаси матеріальних ресурсів, незавершене 

виробництво, незавершене будівництво, основні засоби, нематеріальні активи 

та довготермінові фінансові вкладення; 

 неліквідні активи - безнадійна дебіторська заборгованість і витрати 

майбутніх періодів. 
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Таблиця 1.2. 

Класифікація активів підприємства 

Ознаки Види активів 

За формами 

функціонування 
Матеріальні Нематеріальні Фінансові Біологічні 

За характерам 

участі в різних 

видах 

діяльності 

Операційні Інвестиційні 

За характерам 

участі в 

господарському 

процесі 

Оборотні Необоротні 

За можливістю 

амортизації 
Ті, що амортизуються Ті, що не амортизуються 

За ступенем 

цінності 
Цінні Малоцінні 

За ступенем 

ліквідності 

Абсолютно 

ліквідні 

Високо 

ліквідні 

Середньо 

-ліквідні 
Малоліквідні Неліквідні 

 

Описуючи активи як «об’єкт управління», необхідно зазначити 

характеристики окремих їх складових. Основні засоби, зокрема, є найменш 

рухливою частиною майна підприємства [11]. 

Отже, можна зробити висновок, що для здійснення господарської 

діяльності кожна торгова компанія повинна мати певні властивості, тобто 

активи компанії. Активи компанії - це все, що має вартість, належить компанії 

та відображається в активах балансу. Актив балансу показує інформацію про 

розміщення капіталу, про його вкладення в конкретну нерухомість, матеріальні 

цінності, про витрати на бізнес, готову продукцію, про залишки вільних 

грошових коштів [14]. Активи представляють економічні ресурси підприємства 
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у вигляді сукупних цінностей майна, що використовуються в господарській 

діяльності з метою отримання прибутку. Результати виробничо-фінансової 

діяльності і, як наслідок, фінансовий стан підприємства значною мірою 

залежать від того, які асигнування вкладаються в основні та оборотні засоби, 

скільки їх у сфері виробництва та у сфері обігу, у грошовій та матеріальній 

форму. 

 

1.2 Джерела формування активів підприємства 

Джерелами формування активів підприємства є фінансові ресурси, які 

можна визначити як сукупність фондів (як акційних, так і неакціонерних), які  

змогли зосередитися на підприємстві у визначений момент часу для здійснення 

статутної діяльності шляхом інвестування цих ресурсів в активи компанії з 

метою досягнення всебічного відтворення та здійснення фінансових 

зобов’язання. 

Для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємства 

важливим є також обґрунтоване визначення конкретних джерел формування 

активів. 

Формування майна, що знаходиться у розпорядженні підприємства, 

відбувається за рахунок використання різноманітних джерел фінансових 

коштів. Для їх системного розгляду джерела фінансових коштів класифікують 

так [25, c. 89]: 

— внутрішні (власні) джерела фінансових коштів; 

— зовнішні (позикові та залучені) джерела фінансових коштів. 

Внутрішні та зовнішні джерела фінансових ресурсів різняться не лише 

місцем отримання капіталу (в рамках підприємства або поза ними). Відмінності 

між групами джерел мають більш вагоме значення для нормального 

функціонування підприємства.  

Внутрішні та зовнішні джерела фінансових коштів (капіталу) 

відображаються в пасиві балансу підприємства. За розміром свого формування 
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чи залучення, вони мають відповідати наявному майну підприємства, вартість 

якого відображена в активі балансу. 

Основними критеріями ефективності формування активів є фінансова 

стійкість та ліквідність компанії. Фінансова стабільність - це стан фінансових 

ресурсів, в якому підприємство, вільно маневрене ресурсами, здатне 

забезпечити шляхом ефективного використання їх безперервний процес 

виробничої та торгової діяльності, а також - витрати на його продовження та 

оновлення [6, с. 87]. 

Наявність власного оборотного капіталу компанії є виконанням 

мінімальної умови фінансової стійкості. 

Існує чотири типи фінансової стабільності: 

- абсолютна стабільність – досить власний оборотний капітал. 

Платоспроможність компанії гарантована; 

- нормальна стабільність - гарантувати поставки, крім власних оборотних 

коштів, отримуються довгострокові позики та позики. Платоспроможність 

компанії гарантована; 

- хитке фінансове становище - для захисту запасів, за винятком власних 

оборотних активів та довгострокових позик та позик, короткострокові позики 

були укладені. Платоспроможність компанії встановлена, але може бути 

відновлена; 

- фінансова криза - забезпечити відсутність запасів джерел їх формування 

достатньо. Компанія загрожує банкрутством. 

Джерела формування корпоративних активів можуть бути у різних 

формах. 

Одним з основних джерел включення активів компанії є власний капітал, 

тобто активи компанії, які залишаються після вирахування його зобов'язань. 

Слід зазначити, що сума власного капіталу - це абстрактна вартість майна, яка 

не є теперішньою або відшкодовуванню величиною, а отже, не відображає 

теперішню вартість прав власників бізнесу. 
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Водночас власний капітал є основою для початку та продовження 

господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним з основних і 

найважливіших показників, оскільки виконує такі функції: 

 довгострокове фінансування господарської діяльності - доступне 

підприємству на невизначений термін; 

 відповідальність та захист прав кредиторів - власний капітал, 

відображений у балансі компанії, є мірою для зовнішніх користувачів відносин 

відповідальності в компанії, а також захистом кредиторів від втрати капіталу; 

 компенсація понесених збитків - тимчасові збитки повинні бути 

відшкодовані за рахунок власного капіталу [16]; 

 кредитоспроможність - при наданні позики перевага надається, за 

рівних умов, компаніям з меншою заборгованістю та великим власним 

капіталом; 

 ризикове фінансування - власний капітал використовується для 

фінансування ризикових інвестицій, з якими кредитори можуть не погодитися; 

 незалежність та влада - величина власного капіталу визначає 

ступінь незалежності (автономії) та вплив власників на компанію; 

 розподіл доходів та активів - частка індивідуальних власників у 

капіталі є основою для розподілу фінансових результатів та майна під час 

ліквідації компанії. 

Підприємство може забезпечити підтримку свого капіталу лише тоді, 

коли воно отримує прибуток. Власний капітал формується двома способами: 

 вклади грошей та інших активів власниками компанії; 

 накопичення суми доходу, що залишився на підприємстві [9]. 

Сума власного капіталу може збільшитися в результаті прибуткової 

господарської діяльності, а також збільшення вартості активів, пов'язаних зі 

збільшенням боргу перед кредиторами (переоцінка (індексація) основних 

засобів, переоцінка оборотних активів тощо). 
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Активи підприємства можуть формуватися за рахунок джерел, рівних 

власному капіталу - забезпечення майбутніх витрат і платежів, вартість яких на 

календарну дату може бути визначена лише за попередніми (прогнозними) 

оцінками, а також залишки цільових та цільові надходження з бюджету та 

інших джерел. 

Застава - це зобов'язання з невизначеною сумою або невизначеною датою 

погашення [18]. Захист може бути створений для відшкодування наступних 

(майбутніх) витрат на відпустку працівникам, додаткових пенсійних прав, 

дотримання гарантійних зобов'язань, реструктуризації, дотримання зобов'язань 

за обтяжливими контрактами тощо. Створені суми застави визнаються 

витратами і використовуються лише для відшкодування витрат, на які вони 

були створені. 

Забезпечення створюється, коли зобов'язання виникає в результаті 

минулих подій, врегулювання яких, ймовірно, призведе до зменшення ресурсів, 

що втілюють економічні вигоди, і його оцінка може бути оцінена. 

Забороняється створювати заставу для покриття майбутніх збитків від 

діяльності компанії. 

Для здійснення господарської діяльності, як правило, усі суб’єкти 

господарювання залучають нерухомість через зобов’язання. 

Зобов'язання - це зобов'язання, що виникають внаслідок минулих подій, і 

врегулювання яких, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють економічні вигоди [16]. Зобов'язання - це обов'язок 

або відповідальність діяти певним чином. Він виникає лише тоді, коли актив 

отриманий або коли суб'єкт господарювання укладає безповоротну угоду про 

придбання активу. 

Отже, для забезпечення ефективної господарської діяльності 

підприємства важливим є також обґрунтоване визначення конкретних джерел 

формування активів. Внутрішні та зовнішні джерела фінансових ресурсів 

різняться не лише місцем отримання капіталу (в рамках підприємства або поза 

ними). Відмінності між групами джерел мають більш вагоме значення для 
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нормального функціонування підприємства. Внутрішні та зовнішні джерела 

фінансових коштів (капіталу) відображаються в пасиві балансу підприємства. 

За розміром свого формування чи залучення, вони мають відповідати наявному 

майну підприємства, вартість якого відображена в активі балансу. 

 

1.3 Політика управління активами підприємства 

Для виживання в ринковому середовищі кожна компанія зобов'язана 

забезпечити ефективне використання та прискорення обороту активів, щоб 

підтримувати свою платоспроможність та ліквідність балансу на достатньому 

рівні. 

За цих обставин компанія повинна розробити політику комплексного 

оперативного управління оборотними активами, яка складається з [3]: 

- при виборі оптимального рівня та раціональної структури оборотних 

активів з урахуванням особливостей діяльності підприємства; 

- визначення розміру та структури джерел фінансування оборотних 

активів. 

 

Рис.1.2 Типи політики інтегрованого оперативного управління 

оборотними активами 

 

 

Агресивна 

Консервативна 

Поміркована 
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Агресивна політика має такі характеристики: 

- підприємство здійснює фінансово-господарську діяльність без обмежень 

щодо збільшення обсягу оборотних активів; 

- компанія збирає запаси сировини, матеріалів та готової продукції в 

обсязі, збільшує боржників та вільні залишки на банківських рахунках. 

Така діяльність підприємства передбачає збільшення частки оборотних 

активів у загальному обсязі нерухомості до 50% і більше, тоді як період їх 

обороту сягає 90 днів. Агресивна політика, як правило, не приносить високої 

віддачі від активів і допомагає зменшити ризик технічної 

неплатоспроможності.  

Проводячи консервативну політику щодо управління оборотними 

активами, характерними рисами є те, що компанія стримує зростання 

оборотних активів і намагається їх мінімізувати. У цій ситуації частка 

оборотних активів у загальному обсязі нерухомості не перевищує 40%, і 

тривалість їх функціонування також скорочується. Ця політика реалізується 

компанією в умовах достатньої визначеності. Тобто терміни та обсяги 

продажів, терміни надходження коштів і платежів відомі заздалегідь, є 

необхідні запаси і терміни їх доставки заздалегідь визначені [5]. 

Консервативна поточна політика управління активами будується в 

контексті стабільної фінансово-господарської діяльності підприємства, при 

цьому висока рентабельність активів [7]. Однак непередбачені тенденції 

ділового циклу на товарному та фінансовому ринках створюють потенційні 

ризики високої технічної неплатоспроможності. 

Поміркована політика управління оборотними активами компанії є 

проміжною; він характеризується середнім рівнем прибутковості та 

оборотності активів. 

Основні етапи політики незворотного управління активами компанії 

полягають у наступному: 

1. Аналіз операційних основних засобів компанії за попередній період. 

Його проводять для вивчення динаміки загального обсягу та структури 
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основних засобів, ступеня придатності, інтенсивності оновлення та 

ефективності використання. 

2. Оптимізація загального обсягу та складу основних засобів компанії. 

Розрахунок враховує потенційні резерви, визначені в аналізі, для збільшення 

продуктивного використання основних засобів у наступному періоді [9]. 

3. Забезпечення своєчасного оновлення основних засобів фірми. 

Одночасно розраховується загальний обсяг активів, що підлягають поновленню 

в найближчий період, визначаються основні параметри та витрати на оновлення 

різних груп активів. 

4. Забезпечення ефективного використання основних засобів фірми. 

Процедура складається з розробки системи заходів, спрямованих на 

підвищення рентабельності та фондовіддачі основних фондів. 

5. Принципи та оптимізація структури джерел фінансування основних 

засобів. Реконструкція та зростання основних засобів компанії можуть 

фінансуватися за рахунок власних та позикових ресурсів. 

При розробці довгострокових планів ефективного управління 

безповоротними активами підприємства враховуються фактори, що призводять 

до зміни їх вартості та обсягу довгострокових фінансових вкладень. 

Таблиця 1.3. 

Етапи управління оборотними активами 

№ Етапи 

Етап 1 Аналіз оборотних активів компанії за попередній період. 

Етап 2 Вибір політики формування оборотних активів компанії 

Етап 3 Оптимізація обсягу оборотних активів 

Етап 4 Оптимізація співвідношення між постійною та змінною 

частинами оборотних активів. 

Етап 5 Забезпечити необхідну ліквідність оборотних активів 

Етап 6 Забезпечення необхідної прибутковості оборотних активів 

Етап 7 Вибір форм та джерел фінансування оборотних активів 
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1.Аналіз оборотних активів компанії за попередній період. Основними 

цілями цього аналізу є визначення рівня забезпеченості компанії оборотними 

активами та виявлення резервів для підвищення ефективності їх діяльності. 

На першому етапі аналізу враховується динаміка загального обсягу 

оборотних активів, що використовуються підприємством: швидкість зміни їх 

середньої суми щодо швидкості зміни обсягу реалізації продукції та середньої 

суми всі активи; динаміка вартості оборотних активів у загальних активах 

компанії [6]. 

На другому етапі аналізу динаміка складу оборотних активів компанії в 

розрізі їх основних видів - запасів сировини, матеріалів та напівфабрикатів; 

запаси готової продукції; існуючі вимоги; залишки грошових активів та їх 

еквіваленти. У процесі цього етапу аналізу обчислюється і вивчається 

швидкість зміни суми кожного з цих видів оборотних активів відносно 

швидкості зміни обсягу виробництва та реалізації продукції; динаміка 

собівартості основних видів оборотних активів враховується в їх сукупній сумі 

[17]. Аналіз оборотних активів компанії за окремими видами дозволяє оцінити 

рівень їх ліквідності. 

На третьому етапі аналізу вивчається оборот певних видів оборотних 

активів та їх загальна сума. Цей аналіз проводиться з використанням показників 

- коефіцієнта оборотності та періоду оборотності оборотних активів. Процес 

аналізу визначає загальну тривалість і структуру операційного, виробничого та 

фінансового циклів компанії; проаналізовано основні фактори, що визначають 

тривалість цих циклів. 

На четвертому етапі аналізу визначається прибутковість оборотних 

активів, досліджуються фактори, що впливають на них. 

П'ятий етап аналізу розглядає склад основних джерел фінансування 

оборотних активів. 

Результати аналізу дозволяють визначити загальний рівень ефективності 

управління оборотними активами на підприємстві та визначити основні 

напрямки їх подальшого зростання. 
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2. Вибір політики формування оборотних активів компанії [11]. 

2.1. Консервативний підхід до формування оборотних активів не тільки 

забезпечує повне задоволення наявних потреб усіх видів, забезпечує 

нормальний перебіг бізнесу, а й дозволяє створювати великі обсяги своїх 

резервів у разі непередбачених труднощів для бізнесу в сирому матеріалів та 

матеріалів, погіршення внутрішніх виробничих умов, затримки збору 

дебіторської заборгованості, активізація попиту покупця тощо. Цей підхід 

забезпечує мінімізацію комерційних та фінансових ризиків, але негативно 

впливає на ефективність використання оборотних активів - їх оборотність і 

рівень рентабельності. 

2.2. Помірний підхід до формування поточних активів має на меті 

забезпечити повне задоволення всіх існуючих потреб та створити їх звичайні 

страхові суми на випадок найбільш типових збоїв у господарській діяльності 

компанії. Цей підхід забезпечує середнє співвідношення реальних економічних 

умов між рівнем ризику та рівнем ефективності використання оборотних 

активів. 

2.3. Агресивний підхід до формування поточних активів полягає у 

мінімізації всіх форм страхових резервів для певних видів активів [19]. За 

відсутності зривів у процесі операційної діяльності той самий підхід до 

формування оборотних активів забезпечує найвищий рівень ефективності їх 

використання. 

Однак будь-яке порушення нормальної ділової діяльності, спричинене 

дією внутрішніх чи зовнішніх факторів, призводить до відчутних фінансових 

втрат через зменшення виробництва та реалізації продукції. 

Таким чином, обрані фундаментальні підходи до формування активів в 

обігу (або типу політики щодо їх формування), що відображають різні 

співвідношення ефективності їх використання та ризику, в кінцевому рахунку 

визначають розмір цих активів та їх рівень щодо обсяг оперативної діяльності. 
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3. Оптимізація обсягу оборотних активів. Така оптимізація повинна 

випливати з обраного типу політики щодо формування оборотних активів, де 

певне співвідношення між ефективністю використання та ризику [11]. 

Процес оптимізації обсягу оборотних активів на даному етапі управління 

ними складається з трьох основних етапів: 

- на першому етапі з урахуванням результатів аналізу оборотних активів у 

попередньому періоді визначається система заходів щодо реалізації резервів, 

спрямованих на зменшення впливу операційних, а в її рамках - виробничих та 

фінансовий цикл компанії. У той же час скорочення функціонування окремих 

циклів не повинно призводити до зменшення обсягу виробництва та реалізації 

продукції; 

- на другому етапі, виходячи з обраного типу політики щодо формування 

оборотних активів, запланованого обсягу виробництва та реалізації певних 

видів продукції та прихованих резервів для зменшення впливу операційного 

циклу, обсяг оборотних активів становить оптимізований. Така оптимізація 

повинна ґрунтуватися на обраному типі політики щодо формування активів в 

обігу, пропонуючи певний рівень частки ефективності їх використання. Обсяг і 

рівень певних видів цих активів також оптимізовані. Засобом такої оптимізації 

є регулювання періоду їх обороту та суми; 

- на третьому етапі визначається загальний обсяг оборотних активів 

компанії на наступний період: 

ОАп = ЗСп + ЗГп + ДЗп + ДАп + Пп,    (1.1) 

де ОАп - загальний об’єм оборотних активів підприємства на кінець 

періоду;  

ЗСп - сума запасів сировини і матеріалів на кінець періоду; 

ЗГп - сума запасів готової продукції на кінець періоду (з включенням 

перерахованого об’єму незавершеного виробництва); 

ДЗп - сума дебіторської заборгованості на кінець періоду; 

ДАп - сума грошових активів на кінець періоду; 

Пп - сума інших оборотних активів на кінець періоду. 
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4. Оптимізація співвідношення між постійною та змінною частинами 

оборотних активів. Потреба в певних видах оборотних активів та їх сума в 

цілому суттєво коливається залежно від сезонних та інших особливостей 

операційної діяльності [13]. 

Процес оптимізації співвідношення між постійною та змінною частинами 

оборотних активів протікає на наступних етапах: 

- на першому етапі графік складається на основі середніх "сезонних 

коливань" за результатами аналізу щомісячної динаміки рівня оборотних 

активів у днях обороту або в цілому по ряду попередні роки. У деяких випадках 

це може бути вказано для певних видів оборотних активів; 

- на другій фазі за результатами схеми "сезонних коливань" коефіцієнти 

дисбалансу оборотних активів розраховуються відносно їх середнього рівня; 

- на третьому етапі сума постійної частини оборотних активів 

визначається за формулою: 

ОАпост = ОАп X Кмін,     (1.2) 

де ОАпост - сума постійної частини оборотних активів в попередньому 

періоді;  

ОАп - середня сума оборотних активів підприємства; 

Кмін - коефіцієнт мінімального рівня оборотних активів. 

- на четвертій фазі визначається максимальна та середня сума змінної 

частини оборотних активів. 

5. Забезпечити необхідну ліквідність оборотних активів. Хоча всі типи 

оборотних активів є певною мірою ліквідними (за винятком поганих вимог), 

загальний рівень їх термінової ліквідності повинен забезпечувати необхідний 

рівень платоспроможності існуючих фінансових зобов'язань [15]. 

6. Забезпечення необхідної прибутковості оборотних активів. Певні види 

оборотних активів здатні приносити безпосередній дохід компанії в процесі 

фінансової діяльності у вигляді процентів та дивідендів. Отже, невід’ємною 

частиною управління оборотними активами є забезпечення своєчасного 

використання тимчасових вільних грошових ресурсів для формування 
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ефективного портфеля короткострокових фінансових інвестицій у формі їх 

еквівалентів. 

7. Вибір форм та джерел фінансування оборотних активів. Цей етап 

управління оборотними активами забезпечує вибір політики щодо їх 

фінансування на підприємстві та оптимізацію структури їх ресурсів. 

В управлінні оборотними активами на підприємстві розробляються 

окремі фінансові стандарти, які використовуються для контролю ефективності 

їх формування та функціонування [21]. Найважливішими з цих стандартів є: 

- норматив власних оборотних активів; 

- система нормативів оборотності основних видів оборотних активів та 

тривалості операційного циклу в цілому; 

- система показників ліквідності оборотних активів. 

Мета і характер використання певних видів оборотних активів мають 

важливі відмінні риси. Отже, у фірмах, що широко використовують обігові 

активи, управління ними деталізоване в контексті їх основних видів. 

Оперативне управління активами підприємства - це система принципів і 

методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з ними з їх 

включенням, ефективним використанням в операційній діяльності компанії та 

організацією їх обороту. 

Метою управління активами компанії є збільшення її ринкової вартості. 

Для досягнення цієї мети управління активами компанії зосереджується на 

вирішенні таких основних завдань: 

1. Формування достатнього обсягу та необхідного складу активів, що 

забезпечують задані темпи розвитку бізнесу [10]. Це завдання виконується 

шляхом визначення потреби в необхідних активах, призначених для 

використання в операційному процесі підприємства, оптимізації 

співвідношення їх окремих видів та залученні найбільш ефективних сортів з 

точки зору рівня виробництва та потенційної прибутковості від майбутнього 

використання. 
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2. Забезпечення максимальної прибутковості (рентабельності) активів, що 

використовуються при очікуваному рівні комерційного ризику. 

Максимізація прибутковості (рентабельності) активів досягається за 

рахунок їх використання в найбільш ефективних сферах операційної та 

комерційної діяльності компанії. Максимізація прибутковості активів зазвичай 

досягається при значному збільшенні рівня комерційних ризиків, пов’язаних з 

їх використанням, тому вона повинна забезпечувати в межах прийнятного 

комерційного ризику, конкретний рівень якого визначається власниками або 

керівниками компанії, з урахуванням їхнього фінансового мислення (ставлення 

до ступеня допустимого ризику при здійсненні господарської діяльності). 

3. Забезпечення мінімізації комерційного ризику використання активів на 

очікуваному рівні їх рентабельності (рентабельності). Якщо рівень 

прибутковості використовуваних активів визначений або спланований 

заздалегідь, важливим завданням є зниження рівня комерційного ризику 

операцій або видів діяльності, що забезпечують досягнення цієї прибутковості. 

Така мінімізація рівня ризику може бути забезпечена шляхом диверсифікації 

діяльності та керівних принципів господарської діяльності компанії щодо 

використання активів; Уникати певних видів комерційних ризиків; ефективні 

форми їх внутрішньої та зовнішньої страхування [65]. 

4. Забезпечення постійної платоспроможності компанії шляхом 

підтримання необхідної ліквідності активів. Це завдання головним чином 

вирішується ефективним управлінням залишками грошових активів та їх 

еквівалентами. Однак при вирішенні цієї проблеми необхідно враховувати, що 

надлишок грошових активів, що гарантує високу платоспроможність компанії, 

втрачає свою вартість під впливом фактора часу та інфляції [53]. Тому 

підтримка достатнього рівня платоспроможності є одним із найкращих при 

вирішенні питань, які повинні враховувати різні інтереси компанії. Необхідна 

платоспроможність компанії забезпечується також високим рівнем ліквідності 

готової продукції, дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових 

вкладень та інших видів активів. 
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5. Оптимізація оборотності активів. Ця проблема вирішується 

ефективним управлінням грошовими та матеріальними активами в процесі 

окремих циклів їх обігу на підприємстві; забезпечити синхронізацію 

формування певних видів енергетичних потоків, пов’язаних з оперативною 

діяльністю; мінімізація загальних витрат на організацію обороту активів у всіх 

їх формах [4]. 

Всі розглянуті завдання управління активами компанії тісно пов'язані, 

хоча деякі з них мають інший характер. Тому під час управління активами 

окремі завдання слід взаємно систематизувати відповідно до критерію 

потенційного зростання ринкової вартості компанії. 

У процесі фінансово-господарської діяльності підприємству потрібна 

певна сума грошей на придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, 

комплектуючих та інших матеріальних цінностей. 

Зазначені матеріальні цінності покликані гарантувати процес 

виробництва та реалізації продукції. 

Метою управління запасами є забезпечення безперебійного виробничого 

процесу та реалізації продукції при збереженні оптимальних запасів 

матеріальних активів. 

Управління запасами - це частина загальної політики управління 

оборотними активами компанії, яка складається з оптимізації розміру та 

структури запасів, мінімізації витрат на обслуговування та забезпечення 

ефективного контролю за їх переміщенням [ 25]. 

Виходячи з мети управління виробничими поставками, фінансовий 

менеджер виконує такі обов'язки: 

1. Провести аналіз запасів за минулий період. Зокрема, необхідно 

врахувати показники загальної кількості запасів, їх динаміку, частку в обсязі 

активів в обігу, вивчити структуру запасів у розрізі основних груп, виявити їх 

сезонні коливання , визначити ефективність використання різних груп запасів 

для розрахунку норми їх оборотності. 
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2. Розрахувати оптимальний розмір основних груп поточних запасів. Для 

цього запас матеріальних цінностей необхідно розділити на дві основні групи: 

виробничі запаси (запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів) та запаси 

готової продукції. У контексті кожного з цих типів розподіляються поточні 

запаси запасів, тобто постійно оновлювана частина запасів, які регулярно 

формуються та споживаються рівномірно під час виготовлення продукції або 

при продажу покупцям. 

3. Оптимізувати загальний запас предметних запасів, що входять до 

складу оборотних активів [ 18]. 

4. Побудувати ефективну систему контролю руху товарних запасів на 

підприємстві. 

5. У фінансовому обліку повідомляйте вартість запасів в контексті 

інфляції. 

Для цього необхідно формувати певні види матеріальних активів 

відповідно до обсягу господарської діяльності підприємства та тривалості його 

операційного циклу. 

Діловий цикл має значний вплив на обсяг, структуру та ефективність 

використання фізичних активів. Вона включає час з моменту придбання 

матеріалу до отримання коштів від покупців за продану продукцію. 

Управляючи виробничими запасами в рамках ділового циклу, необхідно 

наголосити на виробничому циклі. Тривалість виробничого циклу включає: 

період обороту середнього запасу сировини, матеріалів, напівфабрикатів; 

період обороту середнього незавершеного виробництва; період обороту 

середнього запасу готової продукції. 

На тривалість виробничого циклу в основному впливає прискорення 

обороту матеріальних активів у процесі виробництва. 

Прискорення оборотності матеріальних активів досягається за рахунок 

збільшення частки оборотних активів з високим оборотом та зменшення частки 

повільно циркулюючих активів [38]. До високооборотних активів належать: 

запаси сировини та запаси, що формують страхові резерви; запаси готової 
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продукції, що користується великим попитом; готівка, яка постійно 

знаходиться в економічному обігу. До низькооборотних запасів належать: 

сезонні запаси сировини та матеріалів; запаси готової продукції, попит на які 

обмежений; довгострокова та короткострокова дебіторська заборгованість, 

короткострокові фінансові інвестиції на строк більше шести місяців [65]. 

За нинішніх економічних умов компанії не мають встановлених 

стандартів формування оборотних активів і можуть зберігати на своєму балансі 

запаси на суму, на яку компанія має тимчасові вільні ресурси. У критичних 

ситуаціях компанія може продати частину своїх запасів або терміново придбати 

їх, щоб виробничий процес не зупинявся. 

У той же час матеріальні цінності повинні бути на такому рівні, щоб 

можна було гарантувати безперервність виробничого процесу та реалізації 

продукції. 

Наявність матеріальних активів на рівні, що перевищує оптимальні 

потреби, негативно впливає на бізнес підприємства, оскільки певна сума 

вилучається з обігу, втрачаються інвестиційні можливості та збільшуються 

витрати на проведення додаткових запасів матеріальних активів. 

Формування оптимальних виробничих запасів є одним з найважливіших 

елементів комерційної діяльності компанії. 

Заниження вартості оборотних активів спричиняє нестабільний 

фінансовий стан підприємства, перебої у виробничому процесі і, як результат, 

зменшення виробництва та прибутку [52]. У свою чергу, завищення розміру 

оборотних активів зменшує здатність компанії здійснювати капітальні 

вкладення для розширення виробництва. Використання власних та позикових 

коштів не дозволяє підприємству більш ефективно та ефективно 

використовувати вільні кошти. 

Основним завданням управління поточними фінансовими потребами є 

скорочення періоду обороту запасів та дебіторської заборгованості та 

продовження строку сплати кредиторської заборгованості. 
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Формування ринкових відносин в Україні характеризується значним 

уповільненням платіжного обороту, що призводить до збільшення боржників. 

Управління кредитом має на меті визначити оптимальну суму та 

забезпечити своєчасне стягнення боргів [2]. 

Виходячи з цієї мети, основними завданнями управління боржниками є: 

1) аналіз прогресу компанії за минулий період. Зокрема, оцінка суми та 

складу дебіторської заборгованості компанії. Оцінка цього рівня проводиться 

на основі визначення коефіцієнтів відхилення від оборотних активів до 

боржників, середнього періоду стягнення та коефіцієнта прострочених 

боржників. 

Склад дебіторської заборгованості враховується відповідно до строку 

заборгованості, тобто за часом стягнення [19]. Сума ефекту, якого можна 

досягти, інвестуючи в дебіторську заборгованість, визначається на основі 

аналізу дебіторської заборгованості попереднього періоду; 

2) визначення форм продажу готової продукції покупцям; 

3) визначення суми коштів буде направлено боржникам у наступний 

період; 

4) формування умов для відвантаження готової продукції покупцям 

відповідно до укладених договорів; 

5) оцінка кредитоспроможності покупців на основі інформації, що 

надається покупцям; 

6) розробка процедури збору претензій у наступний період; 

7) використання сучасних форм рефінансування вимог до компанії; 

8) Впровадити ефективний контроль за розвитком та своєчасним збором 

претензій. 

Боржники поділяються на такі типи: боржники за товари, термін 

погашення яких не досягнутий; претензії на товари, термін придатності яких 

минув; дебіторська заборгованість за отриманими рахунками; дебіторська 

заборгованість та інша короткострокова дебіторська заборгованість [ 47]. 
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Більшість стосується боржників відвантаженої продукції (понад 80% від 

загального обсягу боржників компанії). Отже, управління дебіторською 

заборгованістю на підприємстві пов'язане з оптимізацією дебіторської 

заборгованості для розрахунку з проданою продукцією. 

Важливим напрямком для забезпечення ефективного управління 

дебіторською заборгованістю є аналіз та внутрішній контроль, який повинен 

проводити спеціальний відділ компанії. Для перевірки стану претензій, її 

реалізація повинна забезпечити реалізацію [21] 

- наявність та правильність первинних документів, які є підставою для 

створення претензій; 

- позовні вимоги за встановленими критеріями; 

- правильність розрахунків у боржників; 

- правильність оцінки боржників та розрахунок розміру резерву 

безнадійної заборгованості; 

- правильна класифікація дебіторської заборгованості та наявність 

необхідних приміток у примітках до фінансової звітності. 

При оцінці стану дебіторської заборгованості необхідно отримати всю 

необхідну інформацію про реалізацію продукції та походження дебіторської 

заборгованості. Збираючи інформацію про походження та підзвітність 

боржників та правильність їх оцінки, фінансист складає перелік інформації, яку 

повинен надати клієнт або отримати безпосередньо ним, а саме: види 

реалізованої продукції (робіт, послуг) з товарною позикою та визначення 

обороту для кожного виду [62]; кількість та адреси центрів диспетчеризації 

продукції (виконання робіт, надання послуг); характеристики покупців та 

споживачів (придбання продукції з метою продажу для власних потреб, 

оптовий, роздрібний, експортний); перелік основних боржників [48]; обсяг 

продажів (рахунки-фактури), в тому числі для певних видів розрахунків 

(передоплата, оплата готівкою або чеком, продаж у кредит, бартер, 

маркетингова політика компанії (спосіб продажу продукції, рекламна система, 

цінова політика, визначення поганих і поганих борги тощо) .с.); графік 
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виставлення рахунків; елементи системи внутрішнього контролю за статусом 

претензій). 

Така організація роботи з боржниками забезпечить необхідне управління 

ними. 

 

РОЗДІЛ 2  

ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1. Динаміка складу та структури активів ПАТ «Львівгаз», ПАТ 

«Київгаз», ПАТ «Харківгаз» 

Відповідний стан і структура активів компанії – базова вимога з метою 

уособлення торгової роботи на сучасному ринку. Головною ціллю такого 

розгляду вважається виявлення відповідності між основним та оборотним 

капіталом, що дасть можливість виявити тенденції у зміні майна компанії у бік 

зниження або підвищення його ліквідності та оборотності. 

Оцінка формування та використання активів була проведена на основі 

трьох компаній, що працюють в одній галузі - розподіл газоподібного палива за 

місцевими трубопроводами - ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз» та ПАТ 

«Харківгаз». Джерелом даних для аналізу створення та використання активів 

цих компаній є їхні річні звіти (додатки A, Б, В) [32-34]. 

Компанія ПАТ «Львівгаз» була створена на підставі рішення Державного 

комітету з нафти і газу від 11 березня 1994 року шляхом трансформації 

державної газопостачальної та газифікаційної компанії.  

Головною метою ПАТ «Львівгаз» є отримання прибутку; створення 

висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів 

управління; підвищення ефективності роботи, спрямованої на підвищення 

прибутковості та збільшення ринкової капіталізації підприємства; побудова 

системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем, заснованої на принципах 

відкритості та прозорості. 
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Відповідно, основними видами діяльності компанії є розподіл та / або 

постачання газу, будівництво супутніх об'єктів, проектні роботи, економічне 

управління будівництвом, виконання функцій замовника на будівництво та 

проектування, роботи з завершення будівництва та ремонту, фінансово-

економічні діяльність, брокерські послуги тощо [71]. 

ПАТ «Львівгаз» має статутний капітал у сумі 170 070 грн. та 3401400 

несертифікованих іменних простих акцій номіналом 0,05 грн. [71]. 

Згідно динаміки, що представлена в додатку К, на 2019-2020 роки 

помітний позитивний динамізм (зростання на 22,3%, 663 830 тис. грн.), проте за 

весь час представленого аналізу загальні активи ПАТ «Львівгаз» зменшились 

на 12,3% (457,036 млн. грн.). Причинами даної динаміки стало зменшення 

оборотних активів на 24% (761643 тис. грн.). та зростання суми основних 

засобів на 45,4% (338,552 тис. грн.).   

Головним фактором такої динаміки стала зміна вартості оборотних 

активів. На 2018-2020 роки відбулось зменшення боржників за продукцію, 

товари, роботи, послуги на 63% (1 163 156 000 грн.) та боржників за 

розрахунками з бюджетом на 0,8% (2682 000 грн.), проте всі інші статті 

оборотних активів зросли в динамічності.  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги враховує борги 

кінцевих споживачів за поставлений природний газ, послуги з постачання та 

розподілу природного газу розподільними трубопроводами, заборгованість 

бюджетів за пільги та субсидії населенню за виплату житлово-комунальні 

послуги, а саме газопостачання, та також борги споживачів за інші види 

діяльності, а саме: надання послуг з газифікації, ремонт та обслуговування 

газопроводів, ремонт та обслуговування газового обладнання тощо [34]. 

Що стосується статей оборотних активів з найбільшим приростом, то за 

2018-2020 роки сюди входять резерви (збільшення на 253,2%, 75 732 тис. грн.) 

Та грошові кошти та їх еквіваленти (327,3%, 148 501 тис. грн.). 

Загальна сума нематеріальних активів зменшилась на 34,2% (3118 тис. 

грн.), а сума відстрочених податкових активів не змінилася. Станом на 31 
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грудня 2019 року залишки відстрочених податкових активів були скориговані 

на 236 тис. грн. (Додаток Ж). 

У складі основних засобів загальна сума незавершених капітальних 

вкладень зросла на 133,6% (49 372 тис. грн.), А сума накопиченої амортизації 

нематеріальних активів - на 107,3% (1002  тис. грн.). 

Неповні капітальні витрати на придбання (створення) основних засобів 

включають вартість товарів, робіт, послуг, придбаних (створених, виконаних) з 

метою придбання (створення) основних засобів та суму авансів на придбання 

(створення) основних засобів, активів, ресурсів. Наприкінці кожного звітного 

періоду ця група оцінює наявність ознак, що вказують на можливе зниження 

корисності активів. Вивчивши залишки поточних капітальних витрат, ця група 

виявила активи, що мають ознаки зменшення корисності, а саме: значні 

негативні зміни в технологічних, ринкових, економічних чи правових умовах. 

Фінансова звітність компанії підготовлена на основі принципу історичної 

оцінки вартості відповідно до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" та 

МСФЗ 3 "Об'єднання підприємств" [34]. 

В таблиці 2.1. представлено дані щодо зміни структури активів ПАТ 

«Львівгаз» за 2018-2020 рр.  

Таблиця 2.1 

Динаміка та структура активу балансу ПАТ «Львівгаз» за 2018-2020 

рр. 

Статті активу 
Дані, тис. грн. Структура, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

І. Необоротні активи 760049 1084497 1159457 27,12 31,01 29,92 

Нематеріальні активи 597 518 502 0,02 0,01 0,01 

первісна вартість 2096 2476 2965 0,07 0,07 0,05 

накопичена амортизація -1499 -1958 -2275 -0,05 -0,06 -0,04 

Незавершені 

капітальні інвестиції 
56206 69592 70457 2,01 1,99 1,33 

Основні засоби 674400 819672 938564 24,06 23,44 25,75 

первісна вартість 1370003 1586720 1785379 48,88 45,37 33,76 

знос -695603 -767048 -846593 -24,82 -21,93 -16,01 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

0 165869 185739 0,00 4,74 
3,51 
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Відстрочені податкові активи 28846 28846 28846 1,03 0,82 0,54 

ІІ. Оборотні активи 2042676 2412528 2865836 72,88 68,99 54,20 

Запаси 64833 120373 217507 2,31 3,44 4,11 

Дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, 

роботи, послуги 

 

1004682 

 

759866 696447 

 

35,85 

 

21,73 13,17 

Дебіторська заборгованість 

за розрахунками: 
- - - - - - 

за виданими авансами 384975 499834 568467 13,74 14,29 - 

з бюджетом 408864 427198 467296 14,59 12,22 10,75 

у тому числі з податку 

на прибуток 
7684 7684 7684 0,27 0,22 0,23 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

141264 443521 679375 5,04 12,68 
0,14 

Гроші та їх еквіваленти 37743 161376 280746 1,35 4,61 12,84 

Інші оборотні активи 315 360 384 0,01 0,01 0,01 

Баланс 2802725 3497025 5287438 100,00 100,00 100,00 

 

У 2020 р. частка оборотних активів ПАТ «Львівгаз» зменшилась до 54% в 

порівнянні з 72% в 2018 році. Водночас дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги ( 35% у 2018 році та 13 % у 2020 році) мала 

найвище значення, згідно з іншою короткостроковою дебіторською 

заборгованістю. Дана тенденція оцінюється негативно, оскільки вона свідчить 

про значне вилучення коштів боржниками. Найменшу частку в складі 

оборотних активів склали інші оборотні активи (0,01%), дебіторська 

заборгованість із податку на прибуток (0, 23% у 2020 році) та запаси, частка 

яких зросла з 2,31 % у 2018 році ... до 4,11 % у 2020 році. Запаси за останні три 

роки в основному включають придбані трубопроводи та обладнання, товари на 

складі, запасні частини та витратні матеріали, скраплений газ тощо [34]. 

Частка основних засобів зросла у 2018-2020 роках від 27 % до майже 

30%. Водночас найбільшу вартість у їх складі складали основні засоби (25% у 

структурі активів у 2020 році). Вони, по суті, включають газотранспортне 

обладнання та транспорт [34]. Найменшу частку складали нематеріальні активи 

(0,01%) та відстрочені податкові активи (0, 54% у 2020 році), головним чином 

завдяки специфічним характеристикам компанії (таблиця 2.1). 
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Другою компанією, обраною для аналізу, було ПАТ "Київгаз". Компанія 

була заснована Генеральним управлінням майна громади. Акціонерами є 

фізичні та юридичні особи (у тому числі іноземні), а також держава в особі 

органу, уповноваженого здійсню ПАТ і управління корпоративними правами 

держави, яка придбала право власності на акції [70]. 

Метою діяльності ПАТ "Київгаз" є отримання прибутку від його 

виробничої, господарської, підприємницької та іншої діяльності з метою 

вигідної реалізації соціальних та економічних інтересів акціонерів та членів 

трудового колективу компанії. 

Основними напрямками діяльності компанії є: розподіл нафтового газу та 

газу (метану) із вугільних пластів; участь у комісії з введення в експлуатацію 

установок газопостачання; газифікація заводів та інші будівельно-монтажні 

роботи, ремонтно-монтажні роботи для заміни газового обладнання, 

запобігання надзвичайним ситуаціям та також ліквідація аварій; здійснення 

заходів щодо захисту від електрохімічної корозії введених в експлуатацію 

підземних газопроводів; будівельна та інженерна діяльність та інші види 

діяльності, не заборонені чинним законодавством [70]. 

Статутний капітал ПАТ "Київгаз" становить 28 362 800 грн. Він 

поділений на 5672 560 іменних простих акцій номінальною вартістю 5 грн. 

кожна. Компанія володіє, використовує та розпоряджається майном, що 

належить майновому праві, може від свого імені набувати майнові та особисті 

немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем, відповідачем та третьою 

особою в судах України та за кордоном. Його власність складається з основних 

засобів та оборотних активів, а також інших цінностей, вартість яких 

відображається в балансі компанії.  

Загальна сума активів ПАТ "Київгаз" за останні три роки зменшилась на 

15,8% (202, 4738 тис. грн). Водночас сума основних засобів зросла на 16,7% (52 

785 тис. грн.), а оборотні активи зменшились на 31,9% (242 659 тис. грн.). 

Тобто головним фактором, що впливає на зміну валюти балансу, було саме 

зменшення оборотних активів. Серед них найбільше зменшення суми 
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боржників за продукцію, товари, роботи та послуги (на 51,3%, 318 506 тис. 

грн.) та придбаних товарів (на 52,5%, 13 453 тис. грн.). 

Стаття заборгованості у статті товари, роботи, послуги враховує 

заборгованість кінцевих споживачів за поставлений природний газ, послуги з 

постачання та розподілу природного газу по розподільчих трубах, 

заборгованість бюджетів за пільги та субсидії населенню на оплату житла та 

комунальні послуги, а саме постачання газу, а також борги споживачів за інші 

види діяльності групи, а саме: надання послуг з газифікації, ремонт та 

обслуговування газопроводів, ремонт та обслуговування газового обладнання 

тощо [33].  

Водночас це такий обсяг незавершеного виробництва (на 227,5%, 1 028 

тис. грн.), хоча у 2019-2020рр. вона зменшилась на 53,4% (1 486 тис. грн.). 

Суми нематеріальних активів значно зросли (на 248, 5%, 1468 тис. грн.), 

також зросли відстрочені податкові активи (на 298,7%, 79 246 тис. грн.). 

Нематеріальні активи за аналізований період включають комп'ютерне 

програмне забезпечення та авторські права. Водночас найбільший ріст першого 

відбувся у 2019-2020 роках.  

 Тільки основні засоби демонструють негативну динаміку (зменшення на 

4,6%, 15 795 тис. грн.). Вони оцінюються за історичною вартістю та 

нараховуються прямолінійно. Витрати на обслуговування, експлуатацію та 

ремонт основних засобів визнаються витратами, коли вони понесені. Витрати 

на значні вдосконалення та модернізацію основних засобів капіталізуються. 

Протягом звітного періоду не було змін в оцінках строку корисного 

використання, залишкової вартості або в методах амортизації основних засобів 

[33]. 
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Таблиця 2.2  

Динаміка та структура активу балансу ПАТ «Київгаз» за 2018-2020 

рр. 

Статті активу 
Дані, тис. грн. Структура, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

І. Необоротні активи 349791 377704 397584 34,79 42,20 42,43 

Нематеріальні активи 976 2233 25896 0,10 0,25 2,76 

первісна вартість 29805 30711 31856 2,96 3,43 3,40 

накопичена амортизація -28829 -28478 -28396 -2,87 -3,18 -3,03 

Основні засоби 284804 277458 268754 28,32 31,00 28,68 

первісна вартість 718964 761866 796483 71,50 85,12 85,00 

знос -434160 -484408 -507397 -43,18 -54,12 -54,15 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 
0 702 711 0,00 0,08 0,08 

Відстрочені податкові активи 64011 94301 97836 6,37 10,54 10,44 

Інші необоротні активи 0 3010 3185 0,00 0,34 0,34 

ІІ. Оборотні активи 655319 517308 487576 65,21 57,80 52,03 

Запаси 62450 91038 97588 6,21 10,17 10,41 

Виробничі запаси 46565 77131 82756 4,63 8,62 8,83 

Незавершене виробництво 3191 1648 15974 0,32 0,18 1,70 

Товари 12694 12259 12483 1,26 1,37 1,33 

Дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, 

роботи, послуги 

 

493038 
 

255500 
239757 

 

49,03 
 

28,55 
25,59 

Дебіторська заборгованість 

за розрахунками: - - - - - - 

за виданими авансами 27767 81859 95673 2,76 9,15 10,21 

з бюджетом 12473 4523 4785 1,24 0,51 0,51 

у тому числі з податку 

на прибуток 11974 3202 3585 1,19 0,36 0,38 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 
5322 9939 96875 0,53 1,11 10,34 

Гроші та їх еквіваленти 54710 74449 76884 5,44 8,32 8,20 

Рахунки в банках 54710 74449 76884 5,44 8,32 8,20 

Баланс 1005551 895012 937047 100,00 100,00 100,00 

 

Як бачите, більшість оборотних активів, хоча вони зменшились із 65,2% у 

2018 році до 52 % у 2020 році, включаючи більшу дебіторську заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги (49, 03% у 2018 році та 25,5% у 2020 році) 

та акції ( 8% у 2018 році та 10,2% у 2020 році). Найменшу частку (менше 1%) 

посідає незавершене виробництво. 
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Частка необоротних активів у свою чергу зросла до 42 %. Вони також 

включають більше основних засобів (28,3% 2018 та 28,6% 2020) відстрочені 

податкові активи (6,3% 2018 та 10,4% 2020). Всі інші статті займають не більше 

3,5% (таблиця 2.2). 

Тому ми можемо узагальнити, що, незважаючи на незначні показники 

всіх видів вимог у 2020 році та найвищу вартість грошей та їх еквівалентів та 

коштів на банківських рахунках, цей рік був найуспішнішим у діяльності ПАТ 

«Київгаз» у контексті корпоративної безпеки фінансових ресурсів.  

ПАТ «Харківгаз» - це товариство з газопостачання та газифікації. 

Основна мета компанії - отримання прибутку; створення висококонкурентного 

бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; 

підвищення ефективності роботи, орієнтованої на зростання прибутковості та 

збільшення ринкової капіталізації; побудова системи взаємовідносин із 

зовнішнім середовищем.  

Завданнями ПАТ «Харківгаз» є: 

- отримувати прибуток, збільшувати прибутковість виробництва, 

збільшувати вартість суспільства; 

- забезпечити ефективну роботу та розвиток системи сталого постачання 

споживачів природним та / або рідким газом; 

- розвиток газового комплексу, обслуговування існуючих та створення 

нових виробничих, технічних та технологічних зв’язків; 

- підвищення конкурентоспроможності та рівня послуг з розподілу 

природного газу, технічного рівня газорозподільної системи, освоєння нових 

ринків збуту продукції; 

- здійснювати виробництво відповідно до екологічних норм та норм; 

Предметом діяльності ПАТ «Харківгаз» є: будівництво інженерно-

транспортних мереж та будівельних конструкцій, проектні роботи, розподіл та 

постачання газу, архітектурна діяльність, фінансово-господарська діяльність 

тощо [72]. 
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Статутний капітал компанії становить 1048 359 грн. Розміщено 4 193 436 

іменних простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожен [72]. 

Щоб оцінити характеристики формування активів ПАТ «Харківгаз», нам 

потрібно врахувати динаміку та структуру активу балансу компанії. Відповідні 

розрахунки наведені в Додатку В та таблиці. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Динаміка та структура активу балансу ПАТ «Харківгаз» за 2018-2020 

рр. 

Статті активу 
Дані, тис. грн. Структура, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

І. Необоротні активи 335263 343291 369752 38,69 44,01 22,58 

Нематеріальні активи 489 575 584 0,06 0,07 0,04 

первісна вартість 1094 1265 1384 0,13 0,16 0,08 

накопичена амортизація -605 -690 -674 -0,07 -0,09 -0,04 

Незавершені 

капітальні інвестиції 
25367 25686 25863 2,93 3,29 1,58 

Основні засоби 289157 301331 328574 33,37 38,63 20,06 

первісна вартість 530717 565501 58764 61,25 72,50 3,59 

знос -241560 -264170 -28564 -27,88 -33,87 -1,74 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

17404 5668 7593 2,01 0,73 
0,46 

Відстрочені податкові активи 1979 9507 9574 0,23 1,22 0,58 

Інші необоротні активи 867 524 735 0,10 0,07 0,04 

ІІ. Оборотні активи 531280 436727 475938 61,31 55,99 29,06 

Запаси 1765 3386 4853 0,20 0,43 0,30 

Дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, 

роботи, послуги 

 

460600 
 

310621 348573 

 

53,15 
 

39,82 21,28 

Дебіторська заборгованість 

за розрахунками: 
- - - - - #ЗНАЧ! 

за виданими авансами 46567 90537 92847 5,37 11,61 5,67 

з бюджетом 7317 8760 8395 0,84 1,12 0,51 

у тому числі з податку 

на прибуток 
5889 6624 6842 0,68 0,85 0,42 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

655 581 593 0,08 0,07 
0,04 

Гроші та їх еквіваленти 13845 22800 24853 1,60 2,92 1,52 

Інші оборотні активи 531 42 78 0,06 0,01 0,00 

Баланс 1495907 1584795 1637849 100,00 100,00 100,00 
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Загальні активи ПАТ «Харківгаз» за 2018-2020 роки зменшились на 

45,7%, і найбільший приріст помітний у 2018-2019 роках (41,4%). Як і у 

випадку з іншими розслідуваними компаніями, поточні активи були зменшені. 

Це траплялося і раніше шляхом зменшення іншої короткострокової 

дебіторської заборгованості на 94,8%, дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи та послуги на 71% та інших оборотних активів на 

68,3%. Інша поточна дебіторська заборгованість складалася з дебіторської 

заборгованості за фінансовими інвестиціями, борговими зобов’язаннями, 

уступками дебіторської заборгованості, фінансовою допомогою тощо. Інші 

оборотні активи за аналізований період включають переважно витрати на 

відновлення газового обладнання. Зменшення боржників оцінюється 

позитивно. Однак інші види його динамічно зростали (відповідно до наданих 

авансів, з бюджетом) [35]. 

Щодо основних засобів, то їх сума зросла на 13,7%. При цьому найбільше 

зростання відображається на відстрочених податкових активах та 

нематеріальних активах. Частина нематеріальних активів включала програмне 

забезпечення. Податкові активи i зобов'язання визначаються за податковими 

ставками, які застосовуватимуться під час погашення зобов'язання на основі 

податкових ставок i положень чинного або задекларованого податкового 

кодексу (i на практиці) на дату балансу  або реалізації активу. Зменшились 

лише інші основні засоби (Додаток Е). 

Оборотні активи ПАТ «Харківгаз» зменшились у 2020 році, однак їх 

частка в структурі активів компанії була найбільшою. У них переважали 

боржники за товари, товари, роботи та послуги  та аванси. Але найменшу 

частку становили інша короткострокова дебіторська заборгованість (0,1% 2020) 

та запаси (0,4% 2020). 

 

 

 

 



43 
 

Таблиця 2.4  

Порівняльна структура активу балансу ПАТ «Львівгаз», ПАТ 

«Київгаз», ПАТ «Харківгаз» за 2018-2020 рр. 

 
Статті активу 

Структура, % 

ПАТ "Львівгаз" ПАТ "Київгаз" ПАТ «Харківгаз» 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

І. Необоротні  
27,1 31,0 29,92 34,8 42,2 42,43 38,7 44,0 44,0 

Нематеріальні  
0,0 0,0 0,01 0,1 0,3 2,76 0,1 0,1 0,1 

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,00 2,9 3,3 3,3 

Основні засоби 24,1 23,4 25,75 28,3 31,0 28,68 33,4 38,6 38,6 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

 

0,0 

 

4,7 
3,51 

 

0,0 

 

0,1 
0,08 

 

2,0 

 

0,7 

 

0,7 

Відстрочені 

податкові активи 1,0 0,8 0,54 6,4 10,5 10,44 0,2 1,2 1,2 

Інші необоротні 

активи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,34 0,1 0,1 0,1 

ІІ. Оборотні 

активи 72,9 69,0 54,2 65,2 57,8 52,03 61,3 56,0 56,0 

Запаси 2,3 3,4 4,11 6,2 10,2 10,41 0,2 0,4 0,4 

Дебіторська 

заборгованість за 

продукцію, 

товари, роботи, 

послуги 

35,9 21,7 19,17 49,0 28,6 25,59 53,2 39,8 39,8 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками 

 

28,3 

 

26,5 
25,8 

 

4,0 

 

9,7 
12 

 

6,2 

 

12,7 

 

12,7 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

 

5,0 

 

12,7 
10,34 

 

0,5 

 

1,1 
0,14 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

Гроші та їх 

еквіваленти 1,4 4,6 12,84 5,4 8,3 8,2 1,6 2,9 2,9 

Інші оборотні 

активи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Баланс 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Порівнюючи структуру активів трьох компаній, важливо зазначити, що 

загальноприйнятою практикою є оборотні активи, що мають перевагу над 

безповоротними активами. Найбільша частина стосується дебіторської 
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заборгованості за рахунками. Найгірша ситуація спостерігається у ПАТ 

«Харківгаз», де частка дебіторської заборгованості за продукцію, товари, 

роботи та послуги становила 79,4% у 2018 році та майже 40% у 2020 році. Крім 

того, ця компанія характеризується найменшою часткою грошових коштів та їх 

еквівалентів та резервів порівняно з іншими компаніями (0,8% та 2,9% 

відповідно на початок та кінець аналізованого періоду. 

Найкращі показники можна спостерігати в ПАТ «Київгаз» - частка 

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги 

зменшилась з 49 % до 25%, а грошових коштів та їх еквівалентів - з 8,3% до 

1,6%. У структурі основних засобів у всіх трьох випадках переважала частка 

основних засобів, пов'язаних з промисловістю. Отже, ПАТ «Київгаз» має 

найбільш ефективну структуру активів, а ПАТ «Харківгаз» - найменшу (табл. 

2.4). 

Проаналізувавши динаміку та структуру активів ПАТ «Львівгаз», ПАТ 

«Київгаз» та ПАТ «Харківгаз», можна зазначити, що загальною тенденцією є 

насамперед тенденція до зменшення загальної суми активів на балансі за 2018-

2020 роки. При цьому основні засоби зростали у всіх трьох випадках, але 

навпаки - зменшувались. Крім того, найбільш негативним є те, що для цих 

компаній значні суми боржників залишаються актуальними, головним чином, 

за товари, товари, роботи та послуги, які до того ж зросли в динамізмі. Такі 

показники в основному пов’язані зі специфікою діяльності цих компаній і 

вимагають реалізації узгодженої політики управління боржниками, щоб 

уникнути переходу до сумнівних та безнадійних. 

 

2.2. Структурно-динамічний аналіз джерел формування активів ПАТ 

«Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Харківгаз» 

Як зазначалося в розділі 1, є два основних джерела формування 

корпоративних активів: власні та позикові ресурси. 

Реалізація діяльності ПАТ "Львівгаз" пов'язана з формуванням майна 

через: 
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- дохід від реалізації продукції, робіт, послуг та іншої промислової, 

господарської та комерційної діяльності; 

- грошові кошти, майно, майнові та немайнові права, вкладені 

інвесторами як оплата акцій; 

- надходження від випуску підприємством інших цінних паперів; 

- доходи, отримані від участі у комерційних заходах та від корпоративної 

власності інших юридичних осіб; 

- інші джерела, не заборонені законом України [71].  

Розглянемо динаміку та структуру балансового зобов’язання ПАТ 

«Львівгаз». 

Відповідні розрахунки наведені в Додатку В  та таблиці. 2.4. 

Таким чином, зменшення залишку ПАТ «Львівгаз» становить 10,8% (436 

075 млн. грн.) протягом 2018-2020 років. Це було результатом зменшення 

власного капіталу на 746,5% (1934 809 тис. грн.), довгострокової заборгованості 

та забезпечення на 134,2% (162 353 тис. грн.) та збільшення короткострокової 

заборгованості та забезпечення на 31,7% (1364 436 тис. грн). 

Отже, основний вплив мало зменшення власного капіталу, а саме 

наявність та зростання незабезпечених збитків (на 394,3%, 1973 863 тис. грн). 

Фактично, це призвело до збитковості компанії в цілому за останні роки. ПАТ 

"Львівгаз" опинилося в нестабільному середовищі через кризу в Україні. Його 

стабілізація залежить від державних заходів. У той же час немає чіткого 

уявлення про результати, яких вдасться досягти за допомогою цих заходів [34]. 

У той же час ми можемо спостерігати, що довгострокові зобов'язання та 

забезпечення на 2018-2020 роки зросли набагато швидше нинішніх (крім 

періоду 2018-2019 рр., коли вони зменшились на 6,2%, на 6256 тис. грн., на 

відміну від нинішнього) - перший на 135,7%, другий – 36, 7%  
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Таблиця 2.5  

Динаміка та структура джерел формування активів ПАТ «Львівгаз» за 

2018-2020 рр. 

Статті пасиву 
Дані, тис. грн. Структура, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

І. Власний капітал -1477724 -2247873 -2586746 -52,72 -64,28 -66,57 

Зареєстрований 

(пайовий) капітал 
170 170 170 0,01 0,00 0,00 

Додатковий капітал 234912 234912 23912 8,38 6,72 0,62 

Нерозподілений 

прибуток (непокритий 

збиток) 

-1712806 -2482955 -2875934 -61,11 -71,00 
-74,01 

ІІ. Довгострокові 

зобов’язання і забезпечення 
115077 289525 29758 4,11 8,28 0,77 

Інші 

довгострокові 

зобов’язання 

91514 253284 279574 3,27 7,24 
7,20 

Довгострокові забезпечення 23563 36241 37953 0,84 1,04 0,98 

ІІІ. Поточні зобов’язання 

і забезпечення 
4165372 5455373 5784935 148,62 156,00 148,88 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за: 

- - - - - 
- 

довгостроковим

и зобов’язаннями 
17371 18181 19748 0,62 0,52 0,51 

товари, роботи, послуги 3306078 4342644 4854769 117,96 124,18 124,94 

розрахунками з бюджетом 429608 354873 348579 15,33 10,15 8,97 

у тому числі з податку 

на прибуток 
3709 3709 3709 0,13 0,11 0,10 

розрахунками зі страхування 1030 1702 1847 0,04 0,05 0,05 

розрахунками з оплати праці 3681 2122 2084 0,13 0,06 0,05 

одержаними авансами 210771 363704 384685 7,52 10,40 9,90 

Поточні забезпечення 18215 27480 29574 0,65 0,79 0,76 

Інші поточні зобов’язання 178618 344667 398576 6,37 9,86 10,26 

Баланс 2802725 3497025 3885639 100,00 100,00 100,00 

 

Як результат, ми бачимо, що основними джерелами фінансування активів 

ПАТ «Львівгаз» за аналізований період були саме позикові кошти, особливо в 

короткостроковій та середньостроковій перспективі. 

Структура балансових зобов'язань також свідчить про важливу роль 

поточних зобов'язань та забезпечення, і їх частка зросла зі 148,6% у 2018 році 

до 148,8% у 2020 році, включаючи більше поточних рахунків за товари, роботи, 



47 
 

послуги (124, 9% 2020) , але менше - за розрахунками для страхування (0,05% 

2020) та за розрахунками заробітна плата (0,05% 2020).  

У вересні 2020 року АТ «Львівгаз» провело відкрите обговорення проекту 

плану розвитку газорозподільних компаній АТ «Львівгаз» на 2020-2029 роки та 

проектної структури тарифу на послуги з розподілу природного газу на 2020 

рік, відповідно до постанови № 866 від 30.06.2018 "Про затвердження Порядку 

проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".  

У зв’язку з цим, намір полягає у включенні більших витрат до тарифу на 

послуги (враховувати поточні ціни на матеріали, витрати на послуги відповідно 

до укладених угод та інфляційних процесів, збільшення заробітної плати, 

амортизацію тощо) [34] .  

Це збільшить курсові доходи та фінансовий стан ПАТ «Львівгаз», хоча в 

цьому випадку існує високий ризик зростання боржника (таблиця 2.5). 

Майно ПАТ "Київгаз" сформовано із джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. Серед яких: 

- фінансові та матеріальні внески акціонерів; 

- доходи, отримані від продажу товарів, робіт, послуг та від здійснення 

інших видів господарської діяльності; 

- дохід від цінних паперів; 

- виручка від продажу (здачі в оренду) майна компанії, придбання майна 

інших осіб; 

- позики банків та інших кредитно-фінансових установ; 

- безкоштовні або благодійні внески, пожертви юридичних та / або 

фізичних осіб; 

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. [70]. 

Динаміка та структура джерел формування активів ПАТ "Київгаз" представлені 

в Додатку Д та табл. 2.6 відповідно. 
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Таблиця 2.6 

Динаміка та структура джерел формування активів ПАТ «Київгаз» за 

2018-2020 рр. 

Статті пасиву 
Дані, тис. грн. Структура, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

І. Власний капітал 274068 224935 227599 27,26 25,13 23,76 

Зареєстрований (пайовий) 

капітал 
28363 28363 28363 2,82 3,17 2,96 

Резервний капітал 4212 4212 4212 0,42 0,47 0,44 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
241493 192360 185378 24,02 21,49 19,35 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 
32739 37120 38535 3,26 4,15 4,02 

Інші довгострокові 

зобов’язання 
32472 36722 38536 3,23 4,10 4,02 

Цільове фінансування 267 398 402 0,03 0,04 0,04 

ІІІ. Поточні зобов’язання і 

забезпечення 
698744 632957 617378 69,49 70,72 64,46 

Поточна кредиторська 

заборгованість за: 
- - - - - - 

довгостроковими 

зобов’язаннями 
1152 3019 3174 0,11 0,34 0,33 

товари, роботи, послуги 509238 476232 476937 50,64 53,21 49,79 

розрахунками з бюджетом 18680 17101 178395 1,86 1,91 18,63 

розрахунками зі страхування 2189 1036 1047 0,22 0,12 0,11 

розрахунками з оплати праці 6314 8104 8275 0,63 0,91 0,86 

одержаними авансами 110553 102884 104739 10,99 11,50 10,94 

розрахунками з учасниками 715 715 715 0,07 0,08 0,07 

Поточні забезпечення 48191 22287 24759 4,79 2,49 2,58 

Інші поточні зобов’язання 1712 1579 1539 0,17 0,18 0,16 

Баланс 1005551 895012 957803 100,00 100,00 100,00 

 

Загальна сума відповідальності ПАТ "Київгаз" за 2018-2020 роки. 

зменшилась на 16,7% і це сталося через скорочення більшості джерел 

формування власності, адже сума власного капіталу впала до 23,7% (в 2020 р. 

компанія не випускала акцій) через зменшення нерозподіленого прибутку до 

19,35%.; зобов'язання та забезпечення до 64,46%. за рахунок відповідної 

динаміки суми інших довгострокових зобов'язань та короткострокових 

зобов'язань та забезпечень. 
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У складі поточних зобов'язань та забезпечень поточні зобов'язання за 

товари, роботи та послуги зменшились до 49,79%, аванси, отримані до 10,94%, 

та інші поточні зобов’язання до 0,16% Інші статті зросли в динаміці. Що 

стосується застави, то в них переважали застави під виплату відсотків та 

юридичні вимоги. 

Можна наголосити на поточних зобов'язаннях щодо управління 

бюджетом. Оскільки ця стаття мала один з найвищих темпів зростання за 2018-

2020 роки. (Додаток Ж). Сюди входили, зокрема, борги суспільства зі сплати 

ПДВ, податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, ОСВ та інших 

податків [33]. 

У структурі джерел формування активів ПАТ "Київгаз" за аналізований 

період переважали короткострокові борги та застави, частка яких навіть зросла. 

Ключову роль тут відіграли поточні рахунки товарів, робіт та послуг. 

Частка власного капіталу зменшилась на 4% через зменшення частки 

нерозподіленого прибутку до 19,35%  

Як правило, відсутність незабезпечених збитків за останні три роки ПАТ 

«Київгаз» оцінений позитивно. Крім того, зменшення коштів, запозичених для 

фінансування нерухомості компанії, вказує на потенційне збільшення 

самофінансування компанії, але одночасне зменшення нерозподіленого 

прибутку та власного капіталу в цілому може призвести до недофінансування 

активів у разі неефективна політика щодо управління активами та джерелами 

фінансування. 

ПАТ «Харківгаз» володіє майном, яке утворене: 

- дохід від реалізації підприємством продукції, робіт, послуг та виконання 

іншої виробничої, господарської та комерційної діяльності; 

- кошти, майно, майнові та немайнові права, внесені інвесторами як 

оплата акцій компанії; 

- дохід від випуску підприємством інших цінних паперів; 

- доходи від участі в юридичних особах та від володіння корпоративними 

правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб; 
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- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України [72]. 

Давайте детальніше розглянемо динаміку та структуру відповідальності 

ПАТ «Харківгаз». 

Розрахунки представлені в Додатку Е та таблиці. 2.7. 

Загальний залишок ПАТ «Харківгаз» за аналізований період зменшився 

на 47,9% (715 889 тис. грн). Зокрема, сума власного капіталу впала на цілих 

592,4% (570 687 тис. грн.) за рахунок зростання невиплачених вимог на 139,2% 

(573 308 тис. грн.). Довгострокова заборгованість та застава зменшились на 

4,9% (1,478 тис. грн.), а поточна - на 9,2% (143,715 тис. грн.). Щодо останнього, 

найбільше зменшення відображається на поточній кредиторській 

заборгованості за отриманими авансами (68,2%) та заробітної плати (27,9%). 

Водночас збільшилась сума зобов’язань з податку на прибуток (98,3%) та 

інших короткострокових зобов’язань (45,5%) (додаток Ж). 

В отриманих авансах переважали аванси, отримані за природний газ та 

його розподіл. Інші поточні зобов'язання включають зобов'язання за 

договорами придбання, позовами, договорами про придбання прав на 

дебіторську заборгованість [35]. 

Основною проблемою ПАТ «Харківгаз» в контексті фінансування активів 

за останні три роки, було значне збільшення незахищених збитків. Однак 

зменшення короткострокової та довгострокової заборгованості в динаміці 

оцінюється позитивно. 

У структурі джерел власності ПАТ «Харківгаз» переважали поточні 

зобов'язання та застава, частка яких зросла до 181,8%, незважаючи на те, що 

власний капітал характеризувався негативними значеннями через наявність 

незабезпечених збитків. 
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Таблиця 2.7 

Динаміка та структура джерел формування активів ПАТ «Харківгаз» 

за 2018-2020 рр. 

Статті пасиву 
Дані, тис. грн. Структура, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

І. Власний капітал -469070 -667025 -684639 -54,13 -85,51 -82,71 

Зареєстрований (пайовий) 

капітал 
1048 1048 1048 0,12 0,13 0,13 

Додатковий капітал 314601 317198 32856 36,31 40,67 3,97 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
-784719 -985271 -957364 -90,56 -

126,31 
-115,66 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 
33431 29022 28745 3,86 3,72 3,47 

Інші довгострокові зобов’язання 19200 13087 12845 2,22 1,68 1,55 

Довгострокові забезпечення 14231 15935 16483 1,64 2,04 1,99 

ІІІ. Поточні зобов’язання і 

забезпечення 
1302182 1418021 1583753 150,27 181,79 191,33 

Поточна кредиторська 

заборгованість за: 
- - - - - #ЗНАЧ! 

довгостроковими 

зобов’язаннями 
5888 6397 6584 0,68 0,82 0,80 

товари, роботи, послуги 1166109 1293720 1384659 134,57 165,86 167,28 

розрахунками з бюджетом 8903 8910 8925 1,03 1,14 1,08 

у тому числі з податку на 

прибуток 
2657 6624 6739 0,31 0,85 0,81 

розрахунками зі страхування 2261 2312 2486 0,26 0,30 0,30 

розрахунками з оплати праці 8728 8786 8846 1,01 1,13 1,07 

одержаними авансами 74819 61638 62945 8,63 7,90 7,60 

розрахунками з учасниками 66 66 66 0,01 0,01 0,01 

Поточні забезпечення 9295 9991 9463 1,07 1,28 1,14 

Інші поточні зобов’язання 26113 26201 26840 3,01 3,36 3,24 

Баланс 866543 780018 827749 100,00 100,00 100,00 

 

Зокрема, найбільшу частку склали поточні рахунки товарів, робіт та 

послуг (165,9% на кінець 2020 року). У ній переважали борги за постачання 

природного газу, транспорт, матеріали та послуги та скраплений газ. 

Довгострокові зобов'язання та забезпечення становили лише 3,7% у структурі 

джерел активів. В основному це було довгострокове забезпечення (таблиця 2.7). 

Вони включають пенсії за несприятливі обставини, ювілей та інші виплати, 

одноразові виплати на пенсію та бронювання невикористаних відпусток [35]. 
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Для узагальнення структурного аналізу балансових зобов'язань усіх трьох 

компаній ми порівняємо частку їх складових за минулий рік, таблиця 2.8. 

Таблиця 2.8  

Порівняльна структура пасиву балансу ПАТ «Львівгаз», ПАТ 

«Київгаз», ПАТ «Харківгаз» за 2018-2020 рр. 

 

 

 

Статті пасиву 

Структура, % 

ПАТ "Львівгаз" ПАТ "Київгаз" ПАТ «Харківгаз» 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

І. Власний капітал -52,7 -64,3 -66,57 27,3 25,1 23,76 -54,1 -85,5 -85,5 

Зареєстрований 

(пайовий) капітал 
0,0 0,0 0,0 2,8 3,2 2,96 0,1 0,1 0,1 

Додатковий 

капітал 
8,4 6,7 0,62 0,4 0,5 0,44 36,3 40,7 40,7 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

 
-61,1 

 
-71,0 -74,0 

 
24,0 

 
21,5 19,35 

 
-90,6 

 

- 

126,3 

 

- 

126,3 

ІІ. Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

 

4,1 

 

8,3 7,2 

 

3,3 

 

4,2 4,02 

 

3,9 

 

3,7 

 

3,7 

Інші 

довгострокові 

зобов’язання 

 

3,3 

 

7,2 7,2 

 

3,2 

 

4,1 4,02 

 

2,2 

 

1,7 

 

1,7 

Довгострокові 

забезпечення 0,8 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,6 2,0 2,0 

ІІІ. Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

 

148,6 

 

156,0 148,8 

 

69,5 

 

70,7 64,46 

 

150,3 

 

181,8 

 

181,8 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 

 

141,6 

 

145,4 124,9 

 

64,5 

 

68,1 49,79 

 

146,2 

 

177,2 

 

177,2 

Поточні 

забезпечення 0,7 0,8 0,76 4,8 2,5 2,58 1,1 1,3 1,3 

Інші поточні 

зобов’язання 6,4 9,9 10,26 0,2 0,2 0,16 3,0 3,4 3,4 

Баланс 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таким чином, найбільш позитивні дані були в ПАТ "Київгаз". Однак, 

оскільки компанія характеризувалася наявністю нерозподіленого прибутку, що  

зменшився у 2020 році в структурі джерел формування активів, що призвело до 
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позитивного власного капіталу (31,9% та 21,5%). Крім того, тут була найменша 

частка короткострокової заборгованості. Найгірші показники у ПАТ 

«Харківгаз» - зростання незабезпечених збитків з -27,5% до -126,3% та 

поточних зобов'язань з 104,4% до 181,8%. ПАТ «Львівгаз» займає посереднє 

становище, але дані цієї компанії близькі до результатів ПАТ «Харківгаз». 

Тобто результати аналізу джерел формування активів трьох компаній показали, 

що найкращі дані є у ПАТ «Київгаз», найгірші - у ПАТ «Харківгаз» (табл. 2.8). 

Таким чином, можна узагальнити, що серед досліджуваних компаній 

механізм формування власності ПАТ працював найбільш сприятливо Київгаз. 

Тут був присутній нерозподілений прибуток, а в 2018-2020 роках був 

сформований резервний капітал. Інші компанії зазнали непокритих збитків за 

останні три роки, навіть зростаючи в деяких періодах. 

Що стосується структури, то у всіх трьох випадках серед запозичених 

джерел переважала частка поточних джерел. Основними причинами існуючих 

тенденцій є нестабільна економічна ситуація та особливості діяльності цих 

компаній, зокрема високий ризик зростання боржників. Водночас слід 

зазначити, що незрозуміло, яких результатів вдасться досягти за допомогою 

державних заходів, спрямованих на стабілізацію економіки. Тому неможливо 

достовірно оцінити вплив економічного середовища на ліквідність та доходи 

компаній, їх стабільність та структуру операцій з покупцями та 

постачальниками.  

2.3. Аналіз ключових показників ефективності формування та 

використання активів ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Харківгаз» 

Було проведено розрахунки показників ліквідності та платоспроможності 

досліджуваних компаній, а також проведено порівняння їх із стандартними 

значеннями та оцінено їх динаміку, для того, щоб оцінити можливість 

конвертації активів в грошові кошти та своєчасність сплати їх зобов’язання.  
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Таблиця 2.9  

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПАТ 

«Львівгаз» за 2018-2020 рр. 

 

 
Показники 

Роки Абсолютний приріст 

2018 2019 2020 
2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2020/ 
2018 

А1, тис. грн. 37743 161376 186493 123633 25117 148750 

А2, тис. грн. 1947469 2138103 2294750 190634 156647 347281 

А3, тис. грн. 65148 120733 147593 55585 26860 82445 

А4, тис. грн. 760049 1084497 1357493 324448 272996 597444 

П1, тис. грн. 4151710 5440901 5784937 1289191 344036 1633227 

П2, тис. грн. 17371 18181 197479 810 179298 180108 

П3, тис. грн. 115077 289525 2995739 174448 2706214 2880662 

П4, тис. грн. -1477724 -2247873 -2475937 -770149 -228064 -998213 

Коефіцієнт покриття 

(поточної, загальної 

ліквідності) 
0,492 0,443 0,468 -0,048 

0,025 -0,024 

Коефіцієнт швидкої 

(термінової) 

ліквідності 
0,476 0,421 0,485 -0,055 

0,064 0,009 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 
0,009 0,030 0,032 0,021 

0,002 0,023 

 

Як бачите, коефіцієнт загальної ліквідності був нижче значення за 

замовчуванням, а динаміка зменшилась, що оцінено негативно. Адже це 

свідчить про слабку платоспроможність суспільства в майбутньому після 

періоду, рівного тривалості обороту всіх його оборотних активів. У 2018 р. він 

знаходився в межах норми і становив 0,48 але зменшився в 2019 році. Це 

означає, що для даної компанії очікувана платоспроможність після періоду, 

рівного тривалості обороту її вимог, практично відсутня, або що така 

заборгованість, швидше за все, не буде погашена вчасно. Третій показник 

також демонструє негативну динаміку. Оскільки значення коефіцієнта 

абсолютної ліквідності було нижчим за норму, то за останні три роки воно 
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зросло на 0,02 пункту. Тобто, ПАТ «Львівгаз» не був платоспроможним, що є 

вкрай негативним та вимагає здійснення низки заходів (таблиця 2.9). 

Таблиця 2.10  

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПАТ 

«Київгаз» за 2018-2020 рр. 

 

 
Показники 

Роки Абсолютний приріст 

2018 2019 2020 
2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2020/ 
2018 

А1, тис. грн. 54710 74449 76398 19739 148750 131783 

А2, тис. грн. 
550574 355023 37484 

-

195551 347281 1744176 

А3, тис. грн. 62450 91038 92759 28588 82445 85143 

А4, тис. грн. 349791 377704 385639 27913 597444 1007702 

П1, тис. грн. 697592 629938 649563 -67654 1633227 5087345 

П2, тис. грн. 1152 3019 3194 1867 180108 196327 

П3, тис. грн. 32739 37120 38564 4381 2880662 2963000 

П4, тис. грн. 274068 224935 219573 -49133 -998213 -2750005 

Коефіцієнт покриття 

(поточної, загальної 

ліквідності) 

0,956 0,822 0,764 -0,133 

-0,024 -0,488 

Коефіцієнт швидкої 

(термінової) ліквідності 0,866 0,679 0,648 -0,188 0,009 -0,381 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 0,078 0,118 0,127 0,039 0,023 -0,046 

 

За даними таблиці. 2.10, ситуація на ПАТ "Київгаз" є більш текучою та 

розчинною, на відміну від ПАТ "Львівгаз". Коефіцієнт фінансування у 2018 

році впав у межах норми. Однак значення динаміки впало на 0,24 і розглянутий 

період вже не відповідав нормативному значенню. Подібна ситуація 

спостерігається в динаміці коефіцієнта швидкої ліквідності. У перші два роки 

його вартість демонструвала позитивну динаміку, але імпульс до зниження (на 

0,35 пункту) свідчить про погіршення майбутньої платоспроможності компанії. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, у свою чергу, був нижче 0,2, що свідчить 

про те, що менше 20% короткострокових зобов’язань компанії можуть бути 
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погашені за рахунок високоліквідних активів, хоча за 2018 рік ми спостерігаємо 

зростаючу динаміку цього показника. (Таблиця 2.10). 

Подібні розрахунки для ПАТ «Харківгаз» наведені в таблиці. 2.11. 

Таблиця 2.11  

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПАТ 

«Харківгаз» за 2018-2020 рр. 

 

 
Показники 

Роки Абсолютний приріст 

2018 2019 2020 
2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2020/ 
2018 

А1, тис. грн. 11919 13845 28460 1926 14615 16541 

А2, тис. грн. 1173064 521028 438543 -652036 -82485 -734521 

А3, тис. грн. 2978 2296 3848 -682 1552 870 

А4, тис. грн. 308003 335263 338531 27260 3268 30528 

П1, тис. грн. 1559188 1298951 
158354 

8 
-260237 -1140597 -1400834 

П2, тис. грн. 5888 5888 6507 0 8 -5880 

П3, тис. грн. 30509 33431 23952 2922 619 -24002 

П4, тис. грн. -96338 -469070 -638535 -372732 -9479 120290 

Коефіцієнт покриття 

(поточної, загальної 

ліквідності) 

 

0,759 

 

0,412 

 

0,311 

 

-0,347 -169465 -638535 

Коефіцієнт швидкої 

(термінової) ліквідності 
0,757 0,410 0,469 -0,347 0,05 -0,759 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,008 0,011 0,056 0,003 -0,101 -0,446 

 

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Харківгаз» 

та ПАТ "Львівгаз" дуже подібна. Помітне падіння коефіцієнта фінансування та 

швидка ліквідність на 0,45 пункту. Їх значення не були в межах нормативних 

значень (за винятком показника швидкої ліквідності у 2018 році - 0,76). Щодо 

абсолютного коефіцієнта ліквідності, то це збільшення на 0,01 пункту є 

позитивним, але цього недостатньо для впевненості у майбутній 

платоспроможності компанії, оскільки значення самого коефіцієнта були 

далекими від нормативних (табл. 2.11). 

Таким чином, можна визначити, ПАТ «Київгаз» залишається найбільш 

ліквідним та платоспроможним.  
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2018 рік був сприятливим періодом для всіх компаній. Окрім складної 

економічної ситуації в країні, причинами цього були також зменшення 

власного капіталу ПАТ "Київгаз" та наявність незабезпечених збитків ПАТ 

«Харківгаз» та ПАТ "Львівгаз" та збільшення короткострокових зобов'язань. 

Таким чином, баланс опитаних компаній не був абсолютно ліквідним. Щоб 

визначити, яка з компаній отримала доходи, які стабільно перевищували 

витрати, ми визначимо фінансовий стан трьох суб’єктів господарювання на 

основі розрахунків абсолютних та відносних показників фінансової стійкості. 

Як бачимо всі три роки, ПАТ «Львівгаз» знаходилось у нестабільному 

фінансовому стані. Дійсно, для цього підприємства за отриманими значеннями 

абсолютних показників E1, E2, E3 було дотримано нерівність E1 <0, E2 <0, E3 ≥ 

0. Це означає, що для формування резервів, поряд зі стабільними джерелами, 

компанія залучає позики. 

Відносні показники також демонструють негативну динаміку. В 

основному через наявність незахищеної втрати, яка призвела до негативної 

оцінки власного капіталу. В результаті коефіцієнт автономності, фінансова 

залежність, фінансова стійкість та індекс постійних активів мали негативні 

значення. 

Відповідні розрахунки показників ділової активності ПАТ "Київгаз" 

наведені в додатку Є. За даними, ситуація краща, ніж у попереднього об'єкта 

дослідження. Зокрема, коефіцієнт обороту боржника зріс на 0,2 пункту, 

тривалість обороту - на 5 днів. Але коефіцієнт обороту кредиторів впав на 0,5 

пункту, тривалість обороту зросла аж на 35 днів. Крім того, коефіцієнт обороту 

дебіторської заборгованості був вищим, ніж відповідний показник 

кредиторської заборгованості протягом усього періоду. Це свідчить про 

існування умов для формування вільних готівкових коштів на підприємстві, а 

також зменшення кількості днів розрахунків з боржниками та прискорених 

розрахунків з кредиторами. 

Норма обороту акцій зменшилась на 3,4 пункту, тривалість їх продажу 

збільшилася на 3 дні. Коефіцієнт оборотності оборотних активів зріс на 0,1 
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пункту і наприкінці досяг 2,6. Ця тенденція свідчить про погіршення структури 

корпоративних активів в контексті їх ліквідності (збільшення неліквідних 

активів). 

Ефективність використання основних засобів ПАТ «Київгаз» 

покращилась. Це свідчить про збільшення коефіцієнта оборотності основних 

засобів на 12,9 пункту та зменшення тривалості їх обороту на 1 день (додаток 

К). 

Розглянемо показники ділової активності ПАТ «Харківгаз». Відповідні 

розрахунки наведені в Додатку Л. Перш за все слід зазначити, що динаміка 

обороту дебіторської заборгованості та боргів усіх трьох компаній є найбільш 

позитивною. В результаті перший показник зріс на 1,5 бала, другий на 0,6 бала. 

За періодом боржників оборот зменшився на 47 днів, кредиторів - на 63 дні. Це 

свідчить про скорочення строку грошової дебіторської заборгованості та 

пришвидшення розрахунків з кредиторами. 

Оборот акцій впав на 303,9 пункту до 6,4 у 2020 році, тоді як термін 

погашення збільшився на 56 днів. Але коефіцієнт оборотності основних засобів 

зменшився на 1,2 пункту, тривалість їх обороту зросла на 28 днів, коефіцієнт 

оборотності оборотних активів збільшився на 0,3 пункту, тривалість їх обороту 

зменшився на 26 днів. Такі дані свідчать про збільшення обсягу 

низьколіквідних активів, зменшення обсягу продажів та високі інвестиційні 

витрати. Це означає, що динаміка, як правило, негативна (Додаток Л). 

Для повного аналізу ділової активності розглянемо динаміку показників 

виробничого, операційного та фінансового циклів, рис. 2.1, 2.2, 2.3. 

Тривалість виробничого циклу дорівнює тривалості обігу запасів. Як 

видно з рис. 2.1 найкраща ситуація мала місце у ПАТ «Харківгаз». Дійсно, 

значення цього показника було найменшим, що вказувало на найменшу 

кількість днів, коли кошти були в запасах [29]. 

Найбільш негативна динаміка в ПАТ Львівгаз. Можемо спостерігати різке 

збільшення коефіцієнта до 57,3 доби. ПАТ «Київгаз» у цьому випадку займає 

посереднє положення (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Динаміка показника тривалості виробничого циклу ПАТ 

«Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Харківгаз» за 2018-2020 рр. 

Операційний цикл показує, скільки в середньому днів необхідно для 

виробництва, продажу й оплати продукції та послуг підприємства [16]. 

 

Рис. 2.2. Динаміка показника тривалості операційного циклу ПАТ 

«Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Харківгаз» за 2018-2020 рр. 

Це загалом динаміка у 2018-2020 роках. Найбільш позитивною вона була 

у ПАТ «Харківгаз». З іншого боку, ПАТ «Львівгаз» відображає найбільш 

негативну динаміку - збільшення тривалості робочого циклу до 214 днів, тоді 

як ПАТ «Львівгаз» займає середні позиції (рис. 2.2). 
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Рис. 2.3. Динаміка показника тривалості фінансового циклу ПАТ 

«Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Харківгаз» за 2018-2020 рр. 

 

Значення показника тривалості фінансового циклу протягом звітного 

періоду було негативним для всіх трьох компаній (рис. 2.3). Як результат, 

компанії отримували гроші від клієнтів перед розрахунками з кредиторами, 

управління поточними активами, а зобов'язання боржників та кредиторів не 

виконувались ефективно [32]. 
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РОЗДІЛ 3  

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗПОДІЛЕННЯ 

ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ (ЛОКАЛЬНІ) 

ТРУБОПРОВОДИ 

 

3.1. Збалансування доходів ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ 

«Харківгаз» як метод покращення фінансування їх активів 

За результатами аналізу джерел фінансування активів трьох компаній 

виявилося, що їх структура не є оптимальною. Вони залучили значні суми 

позикових коштів. Більшість із цих зобов’язань мають короткостроковий 

характер. Це означає, що термін погашення скоро настане, і що компанії, 

швидше за все, будуть використовувати додаткові кошти для покриття цих 

позик. 

Одним із методів оптимізації структури капіталу є аналіз фінансового 

важеля. Збільшення кількості залучених коштів збільшує рівень фінансового 

важеля.  

Важливість вивчення структури капіталу компанії, оцінки її ефективності 

та визначення найбільш оптимального співвідношення власного капіталу та 

боргу полягає головним чином у тому, що цей процес не лише дає можливість 

пом'якшити фінансовий ризик.  Це дозволяє уникнути кризових ситуацій [28]. 

Тож давайте подивимося, як різна структура капіталу впливає на 

прибутковість ПАТ «Київгаз». Відповідні розрахунки наведені в таблиці. 3.2. 

Для інших двох компаній збільшення частки позикового капіталу є 

ризикованим, враховуючи збиткову діяльність їх діяльності за останні три роки. 

Тому для доцільно, щоб ПАТ «Львівгаз» та ПАТ «Харківгаз» розглянули 

можливості збільшення власного капіталу та підвищення ефективності 

використання активів. 

Як бачимо, негативне значення ефекту фінансового важеля в перших 

чотирьох випадках свідчить про збільшення фінансового ризику через 
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відсутність економічної прибутковості активів. Однак із збільшенням частки 

залучення власного капіталу відповідний показник має позитивні значення. 

Таблиця 3.2 

Розрахунок ефекту фінансового левериджу для ПАТ «Київгаз» за  

2020 р. 

 
Показники 

Варіанти залучення капіталу 

25/75 
(2020 р.) 

40/60 60/40 70/30 80/20 90/10 

Сума капіталу, тис. грн. 868456 868456 868456 868456 868456 868456 

Сума власного 
капіталу, тис. грн. 

226 965 335034,8 546007,2 686308,4 785639,6 885630,8 

Сума позикового 
капіталу, тис. грн. 

648507 558307,2 357304,8 257293,6 136592,4 88561,2 

Коефіцієнт фінансового 
левериджу 

2,98 1,50 0,67 0,43 0,25 0,11 

Сума валового 
прибутку, тис. грн. 

147307 147307 147307 147307 147307 147307 

Коефіцієнт валової 

рентабельності активів, 
% 

 

19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 

Ставка відсотка за 
кредит без врахування 

ризику, % 
18,48 18,48 18,48 18,48 18,48 18,48 

Премія за ризик, % 2,98 1,50 0,67 0,43 0,25 0,11 

Ставка відсотка за 

кредит з урахуванням 
ризику, % 

 

20,63 

 

19,15 

 

18,32 

 

18,08 

 

17,90 

 

17,76 

Сума сплачених 
відсотків, тис. грн. 

147500,1 163956,9 63954,55 43591,62 33851,43 13856,41 

Сума прибутку з 

урахуванням сплати 
відсотків, тис. грн. 

 

25 447 

 

60 840 

 

98 102 

 

115 135 

 

131 636 

 

147 781 

Сума податку на 
прибуток, тис. грн. 

4400,45 13851,22 13858,44 23754,37 23954,4 24750,51 

Сума чистого 

прибутку,тис. грн. 

20 866 49 889 80 444 94 411 107 941 121 180 

Коефіцієнт 

рентабельності 

власного капіталу, % 

 

9,28 
 

13,94 
 

14,98 
 

15,07 
 

15,08 
 

15,04 

Ефект фінансового 

левериджу, % 
-5,72 -1,06 -0,02 0,07 0,08 0,05 
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Одночасно збільшується рентабельність власного капіталу, а важелі 

фінансового важеля зменшуються. Отже, при залученні 80% власного капіталу 

та 20% позикового капіталу досягається найкраща рентабельність використання 

власного капіталу (15,08%) та найвище значення EFI (0,08%). Надалі ці 

показники будуть знижені, а це означає, що збільшувати частку власного 

капіталу у фінансуванні компанії недоцільно. 

Для конкретної компанії збільшення фінансування активів за рахунок 

власного капіталу забезпечує мінімізацію ділового ризику, одночасно 

збільшуючи прибутковість їх використання (табл. 3.2). Незважаючи на 

зростання чистого прибутку, можна широко повірити, що реалізація ефективної 

політики залучення позикових грошей для ПАТ "Київгаз" створить додаткові 

можливості для зростання прибутковості компанії в майбутньому, якщо ці 

кошти будуть використані правильно . 

Водночас, згідно з даними Додатку І, спостерігається помітна тенденція 

до зменшення довгострокових та поточних зобов’язань та забезпечення 

компанії, що досліджується, за останні три роки. З одного боку, це свідчить про 

своєчасне виконання своїх зобов’язань перед кредиторами, з іншого боку, це 

може призвести до недофінансування активів. Як бачимо, сума власного 

капіталу також зменшилась, і це призвело до зменшення суми активів (Додаток 

К). 

Основними акціонерами ПАТ «Львівгаз» є Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз» (25% акцій), ЗАТ «Газтеком» (25% акцій) та «Матерон 

ЛІМІТЕД» (23% акцій), ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»(10% простих акцій), ТОВ« 

ОМЕГА-КАПІТАЛ »(10% простих акцій) [34]. Власний капітал залишався 

незмінним протягом останніх трьох років і не є найбільш підходящим методом 

фінансування активів. 

Основною проблемою у фінансуванні активів ПАТ «Львівгаз» є наявність 

та зростання динаміки незабезпечених збитків. Тому власний капітал був 

негативним. Ось чому цій компанії важливо переосмислити можливості 

збільшення доходу. Оскільки, як видно з даних фінансових результатів останніх 
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років, основним впливом на неприбутковість компанії є переважання вартості 

реалізованих товарів (товарів, робіт, послуг) над чистим прибутком від 

реалізації [34]. 

Основним джерелом доходу ПАТ «Львівгаз» є кошти, що сплачуються 

споживачами його послуг. Їх загальна сума залежить від встановлених тарифів, 

обсягу продажів, кількості споживачів. Те саме стосується ПАТ «Харківгаз» 

[71]. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що одним із найважливіших факторів 

успіху аналізованих компаній є збільшення їхнього прибутку. Це повинно 

враховувати правові та регулятивні процеси. Адже ринок газу в Україні суворо 

контролюється [74].  

Давайте розглянемо це питання більш детально. Як відомо, 

найважливішими факторами отримання доходу для підприємств газового 

сектору є кількість та клас споживачів та рівень встановлених тарифів. І 

останній фактор є більш вирішальним. 

Зміна кількості передплатників пов’язана головним чином з 

демографічними процесами та розвитком підприємництва в Україні. Важливо, 

щоб опитані компанії враховували споживачів. Зрештою, зміна цін може 

створити перешкоду на шляху впровадження заходів з підвищення 

ефективності через різницю в поведінці споживачів. Для того, щоб 

максимізувати дохід бізнесу, важливо оптимізувати встановлені ставки (а саме 

торгову націнку на пропозицію, оскільки ці підприємства можуть точно 

варіювати цю частину ставки). Адже їх кількість безпосередньо впливає на 

обсяг продажів. 

У той же час гроші, отримані від споживачів, є найважливішим 

елементом сукупного доходу, що пов'язано зі специфікою діяльності компаній. 

Отже занадто низькі ставки також призводять до менших доходів і навіть 

можуть призвести до збиткової діяльності. Тому управлінський облік і цінова 

політика компанії мають велике значення і їх слід максимально оптимізувати. 
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Насправді, залучені суспільства не мають істотного впливу на зміну 

доходів. Отже, збільшення прибутку можна досягти за рахунок оптимізації 

структури витрат. Ми обговоримо напрямки збалансування вихідних грошових 

потоків у розділі 3.3. 

Водночас варто зазначити, що саме суворе державне регулювання 

діяльності ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Харківгаз» призвело до 

того, що ці компанії дуже часто беруть участь у суперечках. Крім того, у 

багатьох випадках товариства несуть фінансову відповідальність за порушення 

закону. 

У 2019 році в ПАТ "Львівгаз" було відставання у позовах на загальну 

суму 26 316 тис. грн. У 2020 році проти цієї компанії вже було порушено низку 

справ щодо невідповідності підприємницької діяльності законодавчим 

стандартам. Серед них: порушення законодавства про працю та зайнятість 

населення на користь начальника Львівського управління Держпраці у 

Львівській області, порушення у сфері містобудівної діяльності на користь 

Інспекції державної архітектури та будівельного контролю в ., Львів, 

порушення ліцензійних умов на провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу на користь НКРЕКП, порушення законів про захист 

економічної конкуренції на користь Антимонопольного комітету України тощо 

[ 34]. 

В 2020 році ПАТ "Київгаз" також був відповідачем у низці юридичних 

суперечок. Зокрема: затримка з реєстрацією податкових накладних (Управління 

великих платників податків ДФС м. Київ), порушення ліцензійних умов для 

ведення господарської діяльності з розподілу природного газу (НКРЕКП), 

несвоєчасна оплата ЄСВ (Управління великих платники податків) ДФС м. Київ) 

тощо [33]. 

В даний час низка скарг у ПАТ «Харківгаз» знаходиться на розгляді в 

суді. Серед них: порушення закону про захист економічної конкуренції 

(Сумське обласне територіальне відділення АМКУ), порушення ліцензійних 

умов на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу 
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(НКРЕКП), порушення закону про захист економічної конкуренції (АМКУ) 

тощо [35]. 

У той же час не всі компанії є заставою для судових процесів. Зокрема, 

ПАТ «Львівгаз» не формував такого резерву за останні три роки. Застава на 

суму 32,222 млн. грн. (Була використана вся сума), що становить 11 471 тис. 

Грн. менше, ніж у 2019 році ПАТ «Харківгаз» виділило 8422 тис. грн. для 

покриття спорів у 2018, 2019, 2020 рр. Ці суми недостатні для покриття всіх 

судових витрат, але навіть такий відтік коштів негативно впливає на 

формування кінцевого фінансового результату компаній.  

Тому для цих компаній важливо створити ефективну систему дотримання 

нормативних актів, щоб мати можливість швидко реагуватии та запобігати 

юридичним позовам. Водночас, відповідно до закону України «Про ринок 

природного газу», правовою основою ринку природного газу є конституція 

України, цей закон, закони України «Про трубопровідний транспорт», «Про 

природний газ Монополії "," Про нафту і газ "," Про енергозбереження "," Про 

угоди про розподіл продукції "," Про захист економічної конкуренції "," Про 

газ (метан) із запасів вугілля "," Про охорону навколишнього середовища ", 

Міжнародні договори України, Дозвіл на це бути зобов'язаним, надано 

Верховною Радою України та іншими законами України [58]. 

У результаті слід зазначити, що з метою підвищення ефективності 

формування та використання активів зазначені компанії повинні розробити 

оптимальну цінову політику, яка враховує інтереси споживача, забезпечуючи 

при цьому оптимальний дохід від продажу товарів та послуг. Дійсно, саме ця 

частина значною мірою складає прибуток цих компаній. Крім того, рівень 

доходу газорозподільних компаній значною мірою залежить від законодавчих 

норм, які, як було встановлено, тягнуть за собою значні витрати на покриття 

штрафів. Тому важливо створити ефективну систему контролю за дотриманням 

законодавства. 
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3.2. Врегулювання дебіторської заборгованості  ПАТ «Львівгаз», 

ПАТ «Київгаз», ПАТ «Харківгаз» 

У структурі самих активів основною проблемою компаній, що надають 

послуги з газифікації, є наявність боржників. Зрештою, такі суспільства мають 

велике соціальне значення і не можуть припинити надання послуг. Крім того, ці 

компанії значною мірою залежать від національного регулятора - Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

Як видно з наведених розрахунків, процес реєстрації та використання 

активів за 2018-2020 роки у всіх трьох компані1 був не ефективним. Існуючі 

тенденції призвели до збитковості операцій в цілому та постійного збільшення 

заборгованості. 

Основні завдання щодо діяльності досліджуваних компаній включають: 

1) участь у формуванні та реалізації єдиної державної політики щодо 

функціонування ринків природного газу; 

2) ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому комплексі 

відповідно до вимог чинного законодавства, захист прав споживачів товарів 

(послуг) на ринку; 

3) розробка та затвердження інструкцій щодо порядку видачі дозволів, 

правил користування природним газом для юридичних осіб, порядку доступу 

до Єдиної газотранспортної системи України тощо; 

4) участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій на ринку 

природного газу; 

5) встановлення граничних цін на природний газ, тарифів на 

транспортування та доставку тощо [58]. 

Саме ця залежність від НКРЕКП є одним із факторів збільшення 

корпоративних боржників. Дійсно, як було проаналізовано в підрозділі 2.1, для 

всіх суб’єктів характерна значна кількість його, для деяких його типів 

спостерігалася зростаюча динаміка. 
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Сучасні та широко використовувані підходи до управління боржниками 

можна розділити на чотири напрямки: 

1) психологічний - нагадування телефоном, факсом, поштою, 

використання засобів масової інформації або поширення інформації пов’язаним 

постачальникам, загрожує боржникові втратою іміджу (якщо мова йде про 

споживачів - юридичних осіб) [86]; 

2) економічні - фінансові штрафи (штраф, штрафи, конфіскація), застава 

майна та майнових прав, зупинення постачання [14]; 

3) юридична - вимагати роботи, переписати до розгляду справи, подати 

позов до господарського суду 

4) Альтернативні інструменти - взаємозалік, реструктуризація, погашення 

дебіторської заборгованості через облік платежів до бюджету [43]. 

На наш погляд, компанії слід розглянути три основні методи управління 

боржниками: 

- право застави; 

- продаж боргів може здійснюватися шляхом факторингу (придбання 

факторинговою компанією грошових вимог постачальника до покупців за 

певну плату) 

- створення клірингових палат [4]. 

Давайте детальніше розглянемо ці три сфери управління боржниками. 

Застава відповідно до закону України "Про заставу" може бути 

передбачена за будь-яким існуючим або майбутнім позовом, який не порушує 

законодавство України, зокрема, що виникає внаслідок договору позики, 

кредитування, купівлі-продажу, оренди, транспортування товарів тощо. 

Предметом застави можуть бути активи, якими, згідно із законодавством 

України, може розпоряджатися заставодержатель і на які може вимагатися 

вимога. 

Предметом застави можуть бути товари, які переходять у власність 

заставодержателя після укладення договору застави, включаючи продукцію, 

фрукти та інші доходи, якщо це передбачено договором. Сторонами договору 
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застави (заставодержателем та заставодержателем) можуть бути фізичні особи, 

юридичні особи та держава. Заставодержателем може бути як сам боржник, так 

і третя особа (забезпечення власності). 

Заставодержатель отримує право забезпечити право застави, якщо воно 

не буде виконане до моменту настання строку виконання зобов'язання, на яке 

поширюється право застави, якщо інше не передбачено законом чи угодою [51]. 

Предметом договору факторингу може бути право на грошову вимогу, 

термін дії якої минув (існуюча претензія), а також право на вимогу, яка виникне 

в майбутньому (майбутня претензія) [81]. 

Клірингова діяльність - це професійна діяльність на фондовій біржі, що 

здійснюється кліринговими центрами та Розрахунковим центром для 

врегулювання контрактів на фінансових ринках на підставі ліцензії, має 

винятковий характер і полягає у виконанні взаємних зобов'язань. за операціями 

з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, їх розрахунки, 

підготовка документів (інформації) для розрахунків, створення гарантійних 

фондів для зменшення ризику дефолту та забезпечення завершення розрахунків 

за контрактами [39]. 

Створення клірингових палат дозволяє здійснювати клірингові операції, 

включаючи збір та аналіз інформації про результати торгів, на основі яких 

будуть здійснюватися операції, забезпечуючи виконання зобов'язань за 

укладеними угодами [4]. 

Перехід від претензій до сумнівних чи безнадійних є найбільш 

небезпечним для компанії. Тому в управлінні кредитним управлінням перш за 

все важливо дотримуватися їх відповідно до дати погашення, визначити 

коефіцієнт знецінення та створити резерв під кредитні ризики. На основі цієї 

інформації рішення про застосування методів управління претензіями буде 

більш ефективним.  Давайте детальніше розглянемо ці дані, таблиця. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Розподіл дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ПАТ 

«Львівгаз» та ПАТ «Харківгаз» за термінами непогашення станом на кін. 

2020 р. 

 

 
 

Терміни 

Очікуваний 

коефіцієнт 

знецінення, % 

Валова вартість до 

знецінення, тис. 

грн. 

Резерв під 

кредитні 

ризики, 
тис. грн. 

Дебіторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 
послуги, тис. грн. 

ПАТ "Львівгаз" 

0-91 днів 15,95 73343 -11701 61642 

92-183 днів 51,19 1219 -624 595 

184-274 днів 51,74 576 -298 278 

274-364 днів 74,07 779 -577 202 

понад 365 днів 100 99121 -99121 - 

Всього - 175038 -112321 62717 

Терміни ПАТ 
«Харківгаз» 

0-91 днів 13,49 38279 -5164 33115 

92-183 днів 42,89 11969 -5133 6836 

184-274 днів 51,48 11061 -5694 5367 

274-364 днів 98,02 15399 -15094 305 

понад 365 днів 100 245647 -245647 - 

Всього - 322355 -276732 45623 

 

Як бачимо, основна сума боржників аналізованих компаній із терміном 

погашення 0-91 день. У той же час коефіцієнт амортизації найнижчий - 15,95% 

для ПАТ «Львівгаз» і 13,49% для ПАТ «Харківгаз». Цей показник свідчить про 

те, що з відповідним відсотком ймовірності ці вимоги щодо цих вимог будуть 

знецінені. 

Отже, варто зазначити, що найбільш вірогідна (понад 74,07% та 98,02%) 

дебіторська заборгованість із терміном погашення понад 274 дні стане 

безнадійною. Тому для ПАТ «Львівгаз» важливо переглянути, насамперед, ті 

договори, які призвели до створення боржників на суму 202 тис. грн, а для ПАТ 

«Харківгаз» - 305 тис. грн. До цих контрактів доцільно застосовувати послуги 

факторингу. У майбутньому застава та створення клірингових палат будуть 

ефективним методом управління кредитом. 
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Крім того, як бачимо, резерви щодо нарахованого кредитного ризику 

недостатні для обох суб’єктів господарювання для покриття повної суми 

дебіторської заборгованості. У цьому контексті слід переглянути політику 

розподілу доходів та направити більшість із них на фінансування 

непередбачених витрат (таблиця 3.1). 

Розподіл претензій на товари, роботу, послуги ПАТ  Київгаз 31.12.2020. 

Показано на рис. 3.1. 

Як бачите, основна частина торгової дебіторської заборгованості ПАТ 

"Київгаз" станом на 31.12.2020 Що стосується умов, що не підлягають 

поверненню, це майже безнадійно - більше 240 днів. Ця тенденція особливо 

небезпечна для цієї компанії. Для погашення сформовано резерв на суму 463 

836 тис. Грн. Тому 255,5 млн. грн. може перетворитися на поганих боржників. 

У зв'язку з цим його краще передати факторній компанії (рис. 3.1) [70]. 

 

Рис. 3.1. Розподіл суми дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги ПАТ «Київгаз» за термінами непогашення станом на кін. 2020 р., 

тис. грн. 

Тому основною проблемою компаній, що працюють на газовому ринку, є 

швидке нарощування боржників. Докладніше вивчивши ситуацію, що склалася 

в ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Харківгаз», слід зазначити, що 
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найгірша ситуація в цьому контексті склалася з другою компанією. Адже 

найбільший борг споживача є найдовшим з точки зору неповернення. Важливо, 

щоб усі три суб'єкти господарювання мали скоординовану та ефективну 

політику щодо управління боржниками, і, де це необхідно, використання 

забезпечення, клірингу та факторингу є найбільш оптимальними методами. Це 

забезпечує постійну доступність оборотних коштів та покращує 

платоспроможність досліджуваних об'єктів. 

3.3. Управління ризиками формування та використання активів 

ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Харківгаз» 

Зокрема, як зазначалося вище, українські компанії газового сектору 

потребують постійного оновлення та поповнення активів. Це може бути 

гарантоване лише за умови реалізації ефективної політики управління 

активами, яка, в свою чергу, повинна враховувати політику управління 

ризиками. Дійсно, в результаті ефективного управління ризиками ви можете 

зменшити та / або уникнути ряду витрат, які можуть бути спричинені 

настанням непередбачуваних подій, та оптимізувати систему формування та 

використання активів в цілому. 

На ранніх етапах управління ризиками важливо визначити об'єкти та 

суб'єкти управління, а також завдання для системи управління [79]. 

Найефективнішим є поєднання всіх вищезазначених наукових підходів. Тим не 

менше, навіть вибір одного з них повинен забезпечити врахування не лише 

мікросередовища, а й макросередовища та створення оптимальної системи 

управління бізнесом. 

Серед основних груп ризиків компаній, що працюють на газовому ринку 

України, слід зазначити: 

- технічні та експлуатаційні (ризики, пов'язані з охороною праці, 

екологічною та промисловою безпекою) 

- макроекономічні ризики (валюти, місцеві економічні умови, особливо 

зміни купівельної спроможності споживачів) [61]. 

Щоб уникнути цих ризиків, важливо: 
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1) проведення заходів, пов'язаних з навчанням персоналу, впровадженням 

сучасних методів експлуатації, діагностикою, реконструкцією та оновленням 

використовуваних об'єктів; 

2) вивчити можливості залучення коштів для інвестиційних проектів, у 

тому числі на міжнародних ринках; 

3) постійно відстежувати зміни в законодавстві, подавати свої пропозиції 

до Верховної Ради на розгляд; 

4) проаналізувати ситуацію на валютному ринку; 

5) періодично розробляти та впроваджувати інвестиційні програми. 

Водночас великий вплив на діяльність ПАТ "Львівгаз", ПАТ "Київгаз" та ПАТ 

«Харківгаз» несуть фінансові ризики. Тому компанії повинні контролювати та 

мінімізувати цю групу ризиків, включаючи ліквідність, кредит, дефіцит 

капіталу та податкові ризики. 

Щоб уникнути ризиків ліквідності, компанії повинні підтримувати 

безперервність та гнучкість фінансування, використовуючи умови 

кредитування постачальників та беручи процентні позики. Крім того, 

управління ризиком ліквідності повинно супроводжуватися оцінкою 

коефіцієнтів ліквідності та діагностикою факторів, що становлять ці показники 

[2, 34]. 

При управлінні кредитним ризиком важливо, щоб одна сторона завдала 

шкоди іншій через невиконання договірних зобов'язань. На відміну від ризику 

ліквідності, суть кредитного ризику полягає в тому, що розслідувані компанії 

не виконують своїх зобов'язань перед кредиторами при виконанні позикових та 

рівноцінних операцій, що може призвести до великих витрат, шкоди репутації 

тощо [84]. Щоб уникнути цього ризику, необхідно розробляти кредитну 

політику та постійно контролювати та аналізувати цей ризик у кожному 

конкретному випадку [34]. 

Основною метою управління ризиком тонкої капіталізації є забезпечення 

безперервності бізнесу для отримання прибутку, фінансування поточних 

операційних потреб, капітальних вкладень та стратегій розвитку. Для цього 
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необхідний постійний моніторинг структури капіталу та коригування політики 

з урахуванням змін операційного середовища, ринкових тенденцій та планів 

розвитку [33]. 

Податковий ризик відображається на впливі регуляторних змін в Україні, 

включаючи впровадження існуючих та майбутніх законодавчих та податкових 

норм. Враховуючи невизначеність вітчизняного законодавства, ми вважаємо 

необхідним відстежувати зміни в нормативно-правових актах та подавати на 

розгляд Верховної Ради свої пропозиції щодо розвитку ринку газу [33; 34]. 

Загалом, для ефективного впровадження ризик-менеджменту для 

компаній необхідно створити спеціальний підрозділ з управління ризиками з 

певними функціональними обов'язками та необхідними матеріальними, 

фінансовими, трудовими та інформаційними ресурсами (централізована 

система управління ризиками) або окремі підрозділи, які сформована з окремих 

спеціалістів: економіста-аналітика, фінансиста, маркетолога тощо 

(децентралізована система управління ризиками) [67]. 

Таким чином, проблеми подібні для всіх трьох компаній. В основному 

вони спричинені макрофакторами зовнішнього середовища. Глобальна 

пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження КМУ заходів 

щодо карантину та стримування для запобігання її подальшому поширенню в 

Україні створили додаткові ризики для діяльності корпоративних суб'єктів 

господарювання та можуть спричинити різні аспекти фінансового стану. 

Водночас ці компанії не можуть припинити надання послуг окремим 

споживачам (населенню, державним та муніципальним організаціям), 

незалежно від того, оплачують ці споживачі за надані їм послуги чи ні. Тому є 

високий рівень прогресу. У зв'язку з цим оптимальний метод підвищення 

рентабельності ПАТ "Львівгаз", ПАТ "Київгаз" та ПАТ «Харківгаз» повинен 

оптимізувати витрати цих компаній шляхом впровадження ефективної політики 

управління ризиками. 

Крім того, український газовий сектор перебуває на стадії 

реструктуризації та реформ, і майбутні результати цих реформ важко 
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передбачити відразу. Можливі реформи існуючої тарифної системи, дефіцит 

бюджету та бюджетні обмеження для багатьох державних та нещодавно 

приватизованих компаній для поточного врегулювання боргу можуть мати 

значний вплив на компанії в газовій галузі. Хоча заходи планування не можуть 

бути повністю ефективними та надійними, їх реалізація (зокрема, розробка 

низки можливих варіантів розвитку) зменшить невизначеність діяльності та 

забезпечить швидку реакцію на зовнішні та внутрішні фактори. 
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ВИСНОВКИ 

Активи являють собою економічні ресурси підприємства у формі 

сукупних майнових цінностей, використовуваних у господарській діяльності з 

метою одержання прибутку. 

Політика управління оборотними активами являє собою частину 

загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у формуванні 

необхідного обсягу і складу оборотних активів, раціоналізації й оптимізації 

структури джерел їхнього фінансування. 

Політика управління оборотними активами підприємства розробляється 

по наступним основних етапах: 

 аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді. 

 визначення принципових підходів до формування оборотних 

активів підприємства. 

 оптимізація обсягу оборотних активів. 

 оптимізація співвідношення постійної і перемінної частин 

оборотних активів. 

 забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів. 

 забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів. 

 забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їхнього 

використання. 

 формування принципів фінансування окремих видів оборотних 

активів. 

 формування оптимальної структури джерел фінансування 

оборотних активів. 

Політика управління необоротними активами являє собою частину 

загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у фінансовому 

забезпеченні своєчасного їхнього відновлення і високої ефективності 

використання. 
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Для практичного вивчення обраних проблем ми відібрали три компанії з 

розподілу газоподібного палива, що працюють у трьох різних областях, але 

однакового розміру та проблем, як визначено в результатах опитування. Аналіз 

динаміки та структури активів ПАТ "Львівгаз", ПАТ "Київгаз" та ПАТ 

«Харківгаз» показав, що за всі три суб'єкти господарювання загальна сума 

активів зменшилася за останні три роки. При цьому основні засоби зростали у 

всіх трьох випадках, але навпаки - зменшувались. Крім того, найбільш 

негативним є те, що для цих компаній значні суми боржників залишаються 

актуальними, головним чином, за товари, товари, роботи та послуги, які до того 

ж зросли в динамізмі. Отримані результати в основному зумовлені специфікою 

діяльності компаній і вимагають розробки та впровадження ефективної 

політики управління. 

Що стосується структурного та динамічного аналізу джерел формування 

активів, то лише ПАТ залишалися прибутковими протягом аналізованого 

періоду. 

Інші компанії мали значні незабезпечені збитки. Крім того, усі об’єкти 

дослідження для фінансування активів переважно позичаються. Водночас 

переважала частка короткострокової заборгованості. Основними причинами 

існуючих тенденцій є нестабільна економічна ситуація та особливості 

діяльності цих компаній, зокрема високий ризик зростання боржників. 

Основні показники формування та використання активів ще раз 

підтвердили, що немає чіткої впевненості в цьому секторі, щоб компанії могли 

стабільно працювати в наступні періоди. Найбільш позитивна динаміка 

спостерігалась у ПАТ "Київгаз". Однак, за результатами аналізу, всі три 

компанії не були абсолютно рідкими або розчинними. Фінансовий стан їх був 

нестабільним протягом досліджуваного періоду, а політика регулювання стану, 

руху та ефективності використання основних засобів була неефективною. 

Тому для всіх трьох компаній важливо зосередити свою роботу 

насамперед на збільшенні доходу (а це в основному платежі споживачів за свої 
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товари та послуги) шляхом коригування ставок. Це зменшить шкоду ПАТ 

«Львівгаз» та ПАТ «Харківгаз» та збільшить власний капітал ПАТ «Київгаз». 

У той же час важливим методом оптимізації формування та використання 

активів є реалізація політики управління ризиками (кредит, ліквідність, 

податок, відсутність капіталу) та постійний контроль за дотриманням 

законодавства, щоб уникнути сплати юридичних зборів та сплати шрафів. 

Крім того, доцільно розглянути варіанти управління боржником - 

факторинг, запобіжне право, кліринг. Водночас наявність низки актуальних 

проблем не повинна перешкоджати розробці стратегій розвитку цих 

підприємств. Водночас слід розуміти, що всі виявлені проблеми вибраних 

об’єктів в основному спричинені макрохінами - глобальною пандемією COVID-

19 та економічною нестабільністю в Україні. 

Проте розподільчі компанії з газоподібним паливом мають соціальне 

значення, і вплив НКРЕКП на їх діяльність (особливо в контексті 

ціноутворення) не завжди є позитивним. У цьому контексті цим суспільствам 

слід пропонувати державну підтримку (наприклад, позики з низькими 

відсотками, звільнення від сплати податків тощо). Тому, хоча заходи 

планування на мікрорівні можуть бути не повністю ефективними та надійними, 

їх здійснення зменшить невизначеність діяльності та забезпечить швидку 

реакцію на зовнішні та внутрішні фактори та державну допомогу, що 

сприятиме переходу до прибуткової діяльності та створить усі умови для 

дотримання принципу безперервності бізнесу. 
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Додаток А 

Витяг із фінансової звітності ПАТ "Львівгаз" за 2018-2020 рр.  

 
Дата(рік, 

місяць, 

число) 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

по газопостачанню та газифiкацiї 

   "Львiвгаз"  

за 

ЄДРПОУ 

Територія за 

  КОАТУУ 

Організаційно- 

правова форма 

господарюванн

я 

Вид економічної 

діяльності 

Середня кількість 

працівників 

 

 

 

 

 

 
3525 

 
з

а КОПФГ 

 

за КВЕД 

 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Адреса 
79039, Львiвська обл., 

м.Львiв, 

  вул.Золота,42  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 р. 

 

 

 

Актив 

 

 
Код 

рядка 

 

На початок 

звітного 

періоду 

 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 208 857 0 

первісна вартість 1001 854 1833 0 

накопичена амортизація 1002 646 976 0 

КОДИ 

2019 | 01 | 01 

03349039 

4610137500 

 
230 

35.22 
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Незавершені капітальні інвестиції 1005 27780 30338 930 

Основні засоби: 1010 719029 685904 969220 

первісна вартість 1011 1295931 1324307 969220 

знос 1012 576902 638403 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
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первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі 

в капіталі інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 28846 28846 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у 

централізованих страхових 

резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 775863 745945 970150 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 5730 31879 6029 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
1125 2262428 2171867 141498 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: за виданими 

авансами 

 
1130 

 
146261 

 
191225 

 
31563 

з бюджетом 1135 338545 429787 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 12344 7684 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 3874 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 85377 209020 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 49241 37073 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових 

резервах 
1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних 

виплат 
1182 0 0 0 
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резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 106614 103320 86394 

Усього за розділом II 1195 2994196 3174171 269358 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 3770059 3920116 1239508 

 
 

 

 

Пасив 

 

 
Код 

рядка 

 

На початок 

звітного 

періоду 

 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 170 170 170 

Внески до незареєстрованого статутного 

капіталу 
1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 234912 234912 209653 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
1420 152541 -500146 246989 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 387623 -265064 456812 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 12840 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 95916 93586 289867 

Довгострокові забезпечення 1520 34565 27626 63386 

Довгострокові забезпечення витрат 

персоналу 
1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних 

виплат 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

інші страхові резерви 1534 0 0 0 
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Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 130481 121212 366093 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 17218 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська 

заборгованість: за 

довгостроковими 

зобов’язаннями 

1610 17371 17371 281729 

за товари, роботи, послуги 1615 2308771 3070458 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 427197 516659 24511 

у тому числі з податку на прибуток 1621 2781 6569 0 

за розрахунками зі страхування 1625 691 1377 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 7429 8659 12478 

за одержаними авансами 1635 449249 308275 46595 

за розрахунками з учасниками 1640 392 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 14469 16883 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків 
1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 26386 124286 34072 

Усього за розділом IІІ 1695 3251955 4063968 416603 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

 
1700 

 
0 

 
0 

 
0 

V. Чиста вартість активів 

недержавного пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 3770059 3920116 1239508 

 

 
Примітки д\в 

Керівник Войсович Ю.В. 

Головний бухгалтер Манчак В.М. 
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   КОДИ 

  Дата(рік, 

місяць, 

число) 

2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

по газопостачанню та газифiкацiї 

"Львiвгаз" 

за 

ЄДРПОУ 

03349039 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід) за 12 місяців 2018 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

 
Стаття 

Код 

рядка 

 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2000 5930810 5309798 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова 
сума 

2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві 

незароблених премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2050 5833831 5071324 

Чисті понесені збитки за страховими 

виплатами 
2070 0 0 

Валовий: 

прибуток 

 
2090 

 
96979 

 
238474 

збиток 2095 0 0 

Дохід (витрати) від зміни у резервах 

довгострокових зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 

2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших 

страхових резервах 
2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 37054 15002 

Дохід від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання 

біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 43801 ) ( 40634 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 715273 ) ( 312939 ) 
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сільськогосподарської продукції    

Фінансовий результат від операційної 

діяльності: 
прибуток 

2190 0 0 

збиток 2195 ( 625041 ) ( 100097 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 3641 2566 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 18026 ) ( 21676 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

збиток 2295 ( 639426 ) ( 119207 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -13254 20260 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 

після оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

збиток 2355 ( 652680 ) ( 98947 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

 
Стаття 

Код 

рядка 

 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих та спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -7 -11979 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -7 -11979 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 

сукупним доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -7 -11979 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -652687 -110926 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 

 
2470 

 
-652680 

 
-98947 

неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 

власникам материнської компанії 

 
2480 

 
-652687 

 
-110926 

неконтрольованій частці 2485 0 0 
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Матеріальні затрати 2500 4880736 4779664 

Витрати на оплату праці 2505 259293 210927 

Відрахування на соціальні заходи 2510 56866 44628 

Амортизація 2515 62486 58380 

Інші операційні витрати 2520 1333524 331298 

Разом 2550 6592905 5424897 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 
 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3401400 3401400 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3401400 3401400 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -191.89 -29.09 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 
2615 -191.89 -29.09 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

 
Примітки д\в 

Керівник Войсович Ю.В. 

Головний бухгалтер Манчак В.М. 
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   КОДИ 

  Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" 

за 

ЄДРПОУ 
03349039 

Територія Львівська область, Шевченкiвський р-н за 

КОАТУУ 
4610137500 

Організаційно- 

правова форма 

господарювання 

 

Акціонерне товариство 

 

за 

КОПФГ 

 

230 

Вид економічної 

діяльності 

Розподілення газоподібного палива через 
місцеві (локальні) трубопроводи 

за КВЕД 35.22 

Середня кількість працівників: 3525 

Адреса, телефон: 79039 м.Львiв, вул. Золота, 42, (032) 259-11-01 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Консолідований баланс (Звіт про 

фінансовий стан) на 31.12.2019 p. 

Форма №1-к 

 

Код за ДКУД 1801007 

 

Акти 

в 

Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 857 597 

первісна вартість 1001 1 833 2 096 

накопичена амортизація 1002 ( 976 ) ( 1 499 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 30 338 56 206 

Основні засоби 1010 685 904 674 400 

первісна вартість 1011 1 324 307 1 370 003 

знос 1012 ( 638 403 ) ( 695 603 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 

знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших 

підприємств 

1030 0 0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 28 846 28 846 
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Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
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Усього за розділом I 1095 745 945 760 049 

II. Оборотні активи    

Запаси 1100 31 879 64 833 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, 
послуги 

1125 2 171 867 1 004 682 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

за виданими авансами 1130 191 225 384 975 

з бюджетом 1135 429 787 408 864 

у тому числі з податку на прибуток 1136 7 684 7 684 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 312 102 141 264 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 37 073 37 743 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 238 315 

Усього за розділом II 1195 3 174 171 2 042 676 

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

1200 0 0 

Баланс 1300 3 920 116 2 802 725 

 
 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 170 170 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 234 912 234 912 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -500 146 -1 712 806 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 
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Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 -265 064 -1 477 724 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 93 586 91 514 

Довгострокові забезпечення 1520 27 626 23 563 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

резерв незароблених премій 1533 0 0 

інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 121 212 115 077 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

довгостроковими зобов’язаннями 1610 17 371 17 371 

товари, роботи, послуги 1615 3 070 458 3 306 078 

розрахунками з бюджетом 1620 516 659 429 608 

у тому числі з податку на прибуток 1621 6 569 3 709 

розрахунками зі страхування 1625 1 377 1 030 

розрахунками з оплати праці 1630 8 659 3 681 

одержаними авансами 1635 308 275 210 771 

розрахунками з учасниками 1640 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 16 883 18 215 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 124 286 178 618 

Усього за розділом IІІ 1695 4 063 968 4 165 372 

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

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800 0 0 

Баланс 1900 3 920 116 2 802 725 

Примітки: д/в 

 

Керівник Войсович Ю.В. 

 

Головний бухгалтер Манчак В.М. 
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   КОДИ 

  Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" 

за ЄДРПОУ 03349039 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 2019 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД  1801008 

 
Стаття 

 

Код 

рядк 
а 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

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

2000 5 965 120 5 930 810 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 6 208 209 ) ( 5 833 831 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

прибуток 
2090 0 96 979 

збиток 2095 ( 243 089 ) ( 0 ) 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Інші операційні доходи 2120 130 732 37 054 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 57 813 ) ( 43 801 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 020 555 ) ( 715 273 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 

2190 0 0 

збиток 2195 ( 1 190 725 ) ( 625 041 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2 286 3 641 
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Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 20 428 ) ( 18 026 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 

2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 0 0 

збиток 2295 ( 1 208 867 ) ( 639 426 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -10 405 -13 254 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 

2350 0 0 

збиток 2355 ( 1 219 272 ) ( 652 680 ) 

II. Сукупний дохід 

 
Стаття 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 6 612 -7 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 6 612 -7 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 6 612 -7 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 212 660 -652 687 

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

2470 -1 219 272 -652 680 

неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
власникам материнської компанії 

2480 -1 212 660 -652 687 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

 
Назва 

статті 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 4 900 585 4 880 736 

Витрати на оплату праці 2505 293 136 259 293 

Відрахування на соціальні заходи 2510 61 660 56 866 

Амортизація 2515 58 345 62 486 

Інші операційні витрати 2520 1 972 851 1 333 524 

Разом 2550 7 286 577 6 592 905 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
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Назва 

статті 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3 401 400 3 401 400 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3 401 400 3 401 400 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -358,460000 -191,890000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 -358,460000 -191,890000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: д/в 

 

 
Керівник Войсович Ю.В. 

 

 
Головний бухгалтер Манчак В.М. 
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   КОДИ 

  Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор 

газорозподiльної системи "Львiвгаз" 
за 

ЄДРПОУ 
03349039 

Територія Львівська область, Шевченкiвський р-н за 

КОАТУУ 
4610137500 

Організаційно-пра 

вова форма 

господарювання 

 

Акціонерне товариство 

 

за 

КОПФГ 

 

230 

Вид економічної 

діяльності 

Розподілення газоподібного палива через 

місцеві (локальні) трубопроводи 
за КВЕД 35.22 

Середня кількість працівників: 3354 

Адреса, телефон: 79039 м.Львiв, вул. Золота, 42, (032) 259-11-01 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Консолідований баланс (Звіт про 

фінансовий стан) на 31.12.2020 p. 

Форма №1-к 

 

Код за ДКУД 1801007 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 597 518 

первісна вартість 1001 2 096 2 476 

накопичена амортизація 1002 ( 1 499 ) ( 1 958 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 56 206 69 592 

Основні засоби 1010 674 400 819 672 

первісна вартість 1011 1 370 003 1 586 720 

знос 1012 ( 695 603 ) ( 767 048 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 

знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 165 869 

Відстрочені податкові активи 1045 28 846 28 846 

Гудвіл 1050 0 0 
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Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
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Усього за розділом I 1095 760 049 1 084 497 

II. Оборотні активи    

Запаси 1100 64 833 120 373 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, 
послуги 

1125 1 004 682 759 866 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

за виданими авансами 1130 384 975 499 834 

з бюджетом 1135 408 864 427 198 

у тому числі з податку на прибуток 1136 7 684 7 684 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 141 264 443 521 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 37 743 161 376 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 315 360 

Усього за розділом II 1195 2 042 676 2 412 528 

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

1200 0 0 

Баланс 1300 2 802 725 3 497 025 

 
 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 170 170 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 234 912 234 912 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 712 806 -2 482 955 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 
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Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 -1 477 724 -2 247 873 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 91 514 253 284 

Довгострокові забезпечення 1520 23 563 36 241 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

резерв незароблених премій 1533 0 0 

інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 115 077 289 525 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

довгостроковими зобов’язаннями 1610 17 371 18 181 

товари, роботи, послуги 1615 3 306 078 4 342 644 

розрахунками з бюджетом 1620 429 608 354 873 

у тому числі з податку на прибуток 1621 3 709 3 709 

розрахунками зі страхування 1625 1 030 1 702 

розрахунками з оплати праці 1630 3 681 2 122 

одержаними авансами 1635 210 771 363 704 

розрахунками з учасниками 1640 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 18 215 27 480 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 178 618 344 667 

Усього за розділом IІІ 1695 4 165 372 5 455 373 

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

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800 0 0 

Баланс 1900 2 802 725 3 497 025 

Примітки: д/в 

 

Керівник Войсович Ю.В. 

 

Головний бухгалтер Манчак В.М. 
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   КОДИ 

  Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор 

газорозподiльної системи "Львiвгаз" 
за ЄДРПОУ 03349039 

Консолідований звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2020 рік Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

 

Код за ДКУД 1801008 

 
Стаття 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

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

2000 4 956 720 5 965 120 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 5 747 307 ) ( 6 208 209 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

прибуток 
2090 0 0 

збиток 2095 ( 790 587 ) ( 243 089 ) 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 

2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 234 201 130 732 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 88 743 ) ( 57 813 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 66 728 ) ( 1 020 555 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 

2190 0 0 

збиток 2195 ( 711 857 ) ( 1 190 725 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
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Інші фінансові доходи 2220 20 953 2 286 
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Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 66 802 ) ( 20 428 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 

2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 0 0 

збиток 2295 ( 757 706 ) ( 1 208 867 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -6 521 -10 405 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 

2350 0 0 

збиток 2355 ( 764 227 ) ( 1 219 272 ) 

II. Сукупний дохід 

 
Стаття 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -5 922 6 612 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -5 922 6 612 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -5 922 6 612 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -770 149 -1 212 660 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 
2470 -770 149 -1 219 272 

неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 

власникам материнської компанії 
2480 -770 149 -1 212 660 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

 
Назва 

статті 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 5 249 442 4 900 585 

Витрати на оплату праці 2505 380 177 293 136 

Відрахування на соціальні заходи 2510 77 345 61 660 

Амортизація 2515 71 271 58 345 

Інші операційні витрати 2520 540 761 1 972 851 

Разом 2550 6 318 996 7 286 577 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
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Назва 

статті 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3 401 400 3 401 400 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3 401 400 3 401 400 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -22 468,000000 -358,460000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту 
акцію 

2615 -22 468,000000 -358,460000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: д/в 

 

 
Керівник Войсович Ю.В. 

 

 
Головний бухгалтер Манчак В.М. 

 

 

Джерело: [34]. 
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Додаток Б 

Витяг із фінансової звітності ПАТ "Київгаз" за 2018-2020 рр. 

Дата(рік, місяць, 

число) 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

  "КИЇВГАЗ"  
за ЄДРПОУ

 

Територія м. Київ , Печерський р-н  за КОАТУУ 

Організаційно-   

правова форма 
господарюванн
я 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 

Вид економічної діяльності      

Середня кількість 
працівників 

Розподiлення 

газоподiбного палива через 

мiсцевi (локальнi) 

трубопроводи 

за КВЕД 

 
 

 

1424 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Адреса 
01103, м.Київ, вул. Михайла Бойчука, 

 

буд.4-Б, (044)4950401 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній 

клітинці): за положеннями (стандартами 

бухгалтерського обліку) за міжнародними 

стандартами фінансової звітності 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 р. 
 

Актив 

 

 
Код 

рядка 

 

На початок 

звітного 

періоду 

 

На 

кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 2399 631 0 

первісна вартість 1001 29331 29422 0 

накопичена амортизація 1002 26932 28791 0 

V 

КОДИ 

2019 | 01 | 01 

03346331 

8038200000 

 
230 

35.22 
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Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 271933 294228 0 

первісна вартість 1011 612553 682016 0 

знос 1012 340620 387788 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
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первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі 

в капіталі інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 8879 24038 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих 

страхових резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 283211 318897 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 69118 88216 0 

Виробничі запаси 1101 23444 60000 0 

Незавершене виробництво 1102 0 496 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 45674 27720 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
1125 406707 579020 0 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: за виданими 
авансами 

 
1130 

 
38364 

 
38204 

 
0 

з бюджетом 1135 16491 2126 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 2906 2013 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 63158 3744 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 104946 73682 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 104946 73682 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових 

резервах 
1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних 

виплат 
1182 0 0 0 
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резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 394 0 0 

Усього за розділом II 1195 699178 784992 0 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 86 0 0 

Баланс 1300 982475 1103889 0 

 
 

 

Пасив 

 

 
Код 

рядка 

 

На початок 

звітного 

періоду 

 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 28363 28363 0 

Внески до незареєстрованого статутного 

капіталу 
1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 3807 4212 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
1420 335061 319767 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 367231 352342 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 572 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 51369 43571 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат 

персоналу 
1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних 

виплат 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

інші страхові резерви 1534 0 0 0 
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Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 51941 43571 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська 

заборгованість: за 

довгостроковими 

зобов’язаннями 

1610 1004 1152 0 

за товари, роботи, послуги 1615 379602 505464 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 12771 7861 0 

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 822 525 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 5294 5749 0 

за одержаними авансами 1635 120752 125013 0 

за розрахунками з учасниками 1640 6876 714 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 33776 56011 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків 
1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2406 5487 0 

Усього за розділом IІІ 1695 563303 707976 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, утримуваними 

для продажу, та групами вибуття 

 
1700 

 
0 

 
0 

 
0 

V. Чиста вартість активів 

недержавного пенсійного 

фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 982475 1103889 0 

Керівник Лебедєв Юрiй Володимирович 

 

Головний бухгалтер Вовчук Лiлiя Петрiвна 
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Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КИЇВГАЗ" 

Дата(рік, місяць, 

число) 

за ЄДРПОУ 

 
 

(найменування) 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід) за 12 місяців 2018 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

 
Стаття 

Код 

рядка 

За 

звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1863808 2064740 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
2050 1676213 1872989 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 

прибуток 

 
2090 

 
187595 

 
191751 

збиток 2095 0 0 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 47987 21500 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів 

і сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 91395 ) ( 73437 ) 

Витрати на збут 2150 ( 6135 ) ( 420 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 141412 
) 

( 52209 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

КОДИ 

2019 | 01 | 01 

03346331 
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Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 
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сільськогосподарської продукції    

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 
2190 0 87185 

збиток 2195 ( 3360 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 3908 

Інші доходи 2240 9238 11532 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1078 ) ( 927 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 37 ) ( 603 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 

 
2290 

 
4763 

 
101095 

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1094 -18028 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 

після оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 

 
2350 

 
3669 

 
83067 

збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

 
Стаття 

Код 

рядка 

За 

звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих 

та спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3669 83067 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 

 
2470 

 
0 

 
0 

неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 

власникам материнської компанії 

 
2480 

 
0 

 
0 

неконтрольованій частці 2485 0 0 
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Матеріальні затрати 2500 198161 1686045 

Витрати на оплату праці 2505 159565 131414 

Відрахування на соціальні заходи 2510 33452 28227 

Амортизація 2515 50352 48070 

Інші операційні витрати 2520 209531 118288 

Разом 2550 651061 2012044 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 
 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5672560 5672560 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5672560 5672560 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.64680 14.64365 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 
2615 0.64680 14.64365 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
 

 
 

Примітки 

Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про 

сукупний дохiд) пiдприємства складено за дiйсними 

даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2018р. 

Звiтнiсть пiдтверджуємо. 

Керівник Лебедєв Юрiй Володимирович 

 

Головний бухгалтер Вовчук Лiлiя Петрiвна 
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Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КИЇВГАЗ" 

 

Дата        
за ЄДРПОУ 

 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 

Організаційно-пра 

 

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 

Вид 

економічної 

діяльності 

Розподілення газоподібного палива 
через місцеві (локальні) 
трубопроводи 

за КВЕД 

 

Середня кількість працівників: 1244 

Адреса, телефон: 01103 м.Київ, вул. Михайла Бойчука, буд.4-Б, (044)495 04 04 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній 

клітинці): за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 p. 

Форма №1-к 

 

Код за ДКУД 1801007 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 631 976 

первісна вартість 1001 29 422 29 805 

накопичена амортизація 1002 ( 28 791 ) ( 28 829 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 294 228 284 804 

первісна вартість 1011 682 016 718 964 

знос 1012 ( 387 788 ) ( 434 160 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 

знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

v 

КОДИ 

01.01.2020 

03346331 

8038200000 

 

230 

35.22 
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Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших 

підприємств 

1030 0 0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
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Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 24 038 64 011 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 318 897 349 791 

II. Оборотні активи    

Запаси 1100 88 216 62 450 

Виробничі запаси 1101 60 000 46 565 

Незавершене виробництво 1102 496 3 191 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 27 720 12 694 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 579 020 493 038 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

за виданими авансами 1130 38 204 27 767 

з бюджетом 1135 2 126 12 473 

у тому числі з податку на прибуток 1136 2 013 11 974 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 744 5 322 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 73 682 54 710 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 73 682 54 710 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 784 992 655 760 

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

1200 0 0 

Баланс 1300 1 103 889 1 005 551 
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Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 28 363 28 363 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 4 212 4 212 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 319 767 241 493 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 
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Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 352 342 274 068 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 43 571 32 472 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 267 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

резерв незароблених премій 1533 0 0 

інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 43 571 32 739 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 152 1 152 

товари, роботи, послуги 1615 505 464 509 238 

розрахунками з бюджетом 1620 7 861 18 680 

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

розрахунками зі страхування 1625 525 2 189 

розрахунками з оплати праці 1630 5 749 6 314 

одержаними авансами 1635 125 013 110 553 

розрахунками з учасниками 1640 714 715 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 56 011 48 191 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 5 487 1 712 

Усього за розділом IІІ 1695 707 976 698 744 

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

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 103 889 1 005 551 

Звiтнiсть підтверджуємо. 

 

Керівник Лебедев Юрiй Володимирович 

 

Головний бухгалтер Вовчук Лiлiя Петрiвна 
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Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КИЇВГАЗ" 

Дата за 

ЄДРПОУ 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

 
Стаття 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

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

2000 2 164 621 1 863 808 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 1 972 774 ) ( 1 676 213 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
прибуток 

2090 191 847 187 595 

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 

2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 84 966 47 987 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 85 673 ) ( 91 395 ) 

Витрати на збут 2150 ( 10 419 ) ( 6 135 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 285 249 ) ( 143 693 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 

2190 0 0 

КОДИ 

01.01.2020 

03346331 
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збиток 2195 ( 104 528 ) ( 5 641 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 
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Інші доходи 2240 11 385 11 519 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 063 ) ( 1 078 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 344 ) ( 37 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 0 4 763 

збиток 2295 ( 94 550 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 17 010 -1 094 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 
2350 0 3 669 

збиток 2355 ( 77 540 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

 
Статт 

я 

 

Код 

рядка 

За 
звітний 
період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -77 540 3 669 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 
2470 0 0 

неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
власникам материнської компанії 

2480 0 0 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

 
Назва 

статті 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 205 941 198 161 

Витрати на оплату праці 2505 199 967 159 565 

Відрахування на соціальні заходи 2510 42 289 33 452 

Амортизація 2515 50 988 50 352 

Інші операційні витрати 2520 359 274 209 531 

Разом 2550 858 459 651 061 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
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Назва 

статті 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5 672 560 5 672 560 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5 672 560 5 672 560 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -13,669310 0,646800 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту 
акцію 

2615 -13,669310 0,646800 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,06 

Примітки: Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) пiдприємства складено 

за дiйсними даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2019р. 

Звiтнiсть пiдтверджуємо. 

 

 

 

Керівник Лебедев Юрiй Володимирович 

 

 
Головний бухгалтер Вовчук Лiлiя Петрiвна 
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Дата 

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" за ЄДРПОУ 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 
Організаційно- 

 

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 

Вид економічної 

діяльності 

Розподілення газоподібного палива 

через місцеві (локальні) трубопроводи 

за КВЕД 

 

Середня кількість працівників: 1498 

Адреса, телефон: 01103 м.Київ, вул. Михайла Бойчука, буд.4-Б, (044) 495 04 04 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній 
клітинці): за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 p. 

Форма №1-к 

 

Код за ДКУД 1801007 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 976 2 233 

первісна вартість 1001 29 805 30 711 

накопичена амортизація 1002 ( 28 829 ) ( 28 478 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 284 804 277 458 

первісна вартість 1011 718 964 761 866 

знос 1012 ( 434 160 ) ( 484 408 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 

знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

v 

КОДИ 

01.01.2020 

03346331 

8038200000 

 

230 

35.22 
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Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 702 

Відстрочені податкові активи 1045 63 775 94 301 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 3 010 

Усього за розділом I 1095 349 555 377 704 
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II. Оборотні активи    

Запаси 1100 62 009 91 038 

Виробничі запаси 1101 46 124 77 131 

Незавершене виробництво 1102 3 191 1 648 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 12 694 12 259 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, 
послуги 

1125 493 038 255 500 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

за виданими авансами 1130 27 767 81 859 

з бюджетом 1135 12 473 4 523 

у тому числі з податку на прибуток 1136 11 974 3 202 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 322 9 939 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 54 710 74 449 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 54 710 74 449 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 655 319 517 308 

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

1200 0 0 

Баланс 1300 1 004 874 895 012 

 
 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 28 363 28 363 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 4 212 4 212 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 240 816 192 360 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 
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Усього за розділом I 1495 273 391 224 935 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 32 472 36 722 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 267 398 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

резерв незароблених премій 1533 0 0 

інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 32 739 37 120 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 152 3 019 

товари, роботи, послуги 1615 509 238 476 232 

розрахунками з бюджетом 1620 18 680 17 101 

у тому числі з податку на прибуток 1621 1 555 0 

розрахунками зі страхування 1625 2 189 1 036 

розрахунками з оплати праці 1630 6 314 8 104 

одержаними авансами 1635 110 553 102 884 

розрахунками з учасниками 1640 715 715 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 48 191 22 287 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 712 1 579 

Усього за розділом IІІ 1695 698 744 632 957 

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

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 004 874 895 012 

Примітки: Станом на 31.12.2019 скориговано залишки вiдстрочених податкових активiв на 236 

тис.грн., виробничi запаси на 441 тис.грн. (за 2019 рiк - 431 тис.грн., за 2018 рiк - 10 тис.грн.) та 

нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) на 677 тис.грн. 

Керівник Пархоменко Тетяна Василiвна 

 

Головний бухгалтер Вовчук Лiлiя Петрiвна 
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Дата 

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" за ЄДРПОУ 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) за 2020 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

 

Код за ДКУД 1801008 

 
Стаття 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

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

2000 1 532 498 2 164 621 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 1 368 821 ) ( 1 972 774 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
прибуток 

2090 163 677 191 847 

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 274 232 86 784 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 112 639 ) ( 85 673 ) 

Витрати на збут 2150 ( 10 399 ) ( 10 419 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 381 948 ) ( 287 498 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 
2190 0 0 

КОДИ 

01.01.2020 

03346331 
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збиток 2195 ( 67 077 ) ( 104 959 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 169 0 
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Інші доходи 2240 11 500 11 385 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 2 026 ) ( 1 063 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 25 ) ( 344 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 0 0 

збиток 2295 ( 57 459 ) ( 94 981 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 9 203 16 772 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 
2350 0 0 

збиток 2355 ( 48 256 ) ( 78 209 ) 

II. Сукупний дохід 

 
Стаття 

 

Код 
рядка 

 

За звітний 
період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -48 256 -78 209 

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

2470 0 0 

неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 

власникам материнської компанії 
2480 0 0 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

 
Назва 

статті 

 

Код 
рядка 

 

За звітний 
період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 028 218 205 941 

Витрати на оплату праці 2505 258 388 199 967 

Відрахування на соціальні заходи 2510 54 194 42 289 

Амортизація 2515 57 038 50 988 

Інші операційні витрати 2520 473 385 361 523 

Разом 2550 1 871 223 860 708 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 



144 
 

Назва 

статті 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5 672 560 5 672 560 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5 672 560 5 672 560 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -8,50692 -13,78725 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

2615 -8,50692 -13,78725 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Примiтки: За 2019 рiк скориговано iншi операцiйнi доходи на 1 818 тис.грн., iншi операцiйнi 

витрати на 2 249 тис.грн. та витрати (дохiд) з податку на прибуток на 431 тис.грн. 

 

 
Керівник Пархоменко Тетяна Василiвна 

 

 
Головний бухгалтер Вовчук Лiлiя Петрiвна 

 

 

Джерело: [33]. 
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Додаток В 

Витяг із фінансової звітності ПАТ "Харківгаз" за 2018-2020 рр. 

 

 

 

Підприємство  
Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї "Харківгаз" 

Дата(рік, місяць, 

число) 

за ЄДРПОУ 

 
 

Територія за КОАТУУ 

Організаційно- 

правова форма 
господарюванн
я 

Вид економічної діяльності 

Середня кількість працівників 

1821 

за КОПФГ 

 

 

 
за КВЕД 

 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Адреса Лебединська, 13, (0542) 65-99-00 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній  

клітинці): за положеннями (стандартами 
бухгалтерського обліку) 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 р. 

 
 

 

 

Актив 

 

 
Код 

рядка 

 

На початок 

звітного 

періоду 

 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 112 477 0 

первісна вартість 1001 631 907 0 

накопичена амортизація 1002 -519 -430 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 15930 20042 0 

Основні засоби: 1010 279926 277032 0 

первісна вартість 1011 474310 495872 0 

знос 1012 -194384 -218840 0 

V 

КОДИ 

2019 | 01 | 01 

03352432 

5910136300 

 
230 

35.22 
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Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 
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накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в 

капіталі інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 6647 6647 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих 

страхових резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 5430 3805 0 

Усього за розділом I 1095 308045 308003 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 3844 2848 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
1125 1028254 1109381 0 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: за виданими авансами 

 
1130 

 
2031 

 
32799 

 
0 

з бюджетом 1135 4431 7330 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 2411 57 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 376 3497 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 20877 11919 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
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інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 20055 20130 0 

Усього за розділом II 1195 1079868 1187904 0 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 1387913 1495907 0 

 
 

 

 

Пасив 

 

 
Код 

рядка 

 

На 

початок 

звітного 

періоду 

 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1048 1048 0 

Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу 

1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 314573 314577 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
1420 -120258 -411963 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 195363 -96338 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 21365 20241 0 

Довгострокові забезпечення 1520 16082 10268 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 
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Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 37447 30509 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська 

заборгованість: за 

довгостроковими 
зобов’язаннями 

1610 4224 5888 0 

за товари, роботи, послуги 1615 879775 1313870 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 10733 6139 0 

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 1787 3243 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 6589 12183 0 

за одержаними авансами 1635 243047 193741 0 

за розрахунками з учасниками 1640 66 66 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 5082 8597 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків 
1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3800 18009 0 

Усього за розділом IІІ 1695 1155103 1561736 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

 
1700 

 
0 

 
0 

 
0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 1387913 1495907 0 

 

Примітки 

Керівник Тацький К.В. 

 

Головний бухгалтер Шинкоренко В.I. 
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Підприємство  
Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї "Харківгаз" 

(найменування) 

 

Дата(рік, місяць, 

число) 

за ЄДРПОУ 

 
 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід) за 12 місяців 2018 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

 
Стаття 

Код 

рядка 

 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 2964467 3046990 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
2050 -2920981 -2885062 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 

прибуток 

 
2090 

 
43486 

 
161928 

збиток 2095 0 0 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 

2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2490 2822 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 36699 ) ( 29568 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 283442 ) ( 124385 ) 

КОДИ 

2019 | 01 | 01 

03352432 
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Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 
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сільськогосподарської продукції    

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 
2190 0 10797 

збиток 2195 ( 274165 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 4342 1176 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4284 ) ( 6234 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 

2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 

 
2290 

 
0 

 
5739 

збиток 2295 ( 274107 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -20946 -8979 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

збиток 2355 ( 295053 ) ( 3240 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

 
Стаття 

Код 

рядка 

 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 3348 -2394 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 3348 -2394 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 3348 -2394 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -291705 -5634 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 

 
2470 

 
-295053 

 
-3240 

неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 

власникам материнської компанії 

 
2480 

 
-291705 

 
-5634 

неконтрольованій частці 2485 0 0 
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Матеріальні затрати 2500 2929030 2578945 

Витрати на оплату праці 2505 144082 114494 

Відрахування на соціальні заходи 2510 30793 24323 

Амортизація 2515 24894 21126 

Інші операційні витрати 2520 112323 300128 

Разом 2550 3241122 3039016 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 
 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4193436 4193436 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4193436 4193436 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -70.36 -0.77 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -70.36 -0.77 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
 

Примітки 

Керівник Тацький К.В. 

 

Головний бухгалтер Шинкаренко В.I 
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Підприємство 

 

 
Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї "Харківгаз" 

Дата 

за ЄДРПОУ 

Територія Харківська область, Зарiчний р-н за КОАТУУ 
Організаційно-пра 

 

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 

Вид економічної 

діяльності 

Розподілення 
газоподібного палива через 
місцеві (локальні) 
трубопроводи 

за КВЕД 

 

Середня кількість працівників: 1833 

Адреса, телефон: 40021 м.Харків, Лебединська, 13, 0542659900 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній 

клітинці): за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 p. 

Форма №1-к 

 

Код за ДКУД 1801007 

 

Актив 
Код 

рядка 

На 
початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 477 489 

первісна вартість 1001 907 1 094 

накопичена амортизація 1002 ( 430 ) ( 605 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 20 042 25 367 

Основні засоби 1010 277 032 289 157 

первісна вартість 1011 495 872 530 717 

знос 1012 ( 218 840 ) ( 241 560 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 

знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

v 

КОДИ 

31.12.2019 

03352432 

5910136300 

 

230 

35.22 
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накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 17 404 

Відстрочені податкові активи 1045 6 647 1 979 

Гудвіл 1050 0 0 
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Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Інші необоротні активи 1090 3 805 867 

Усього за розділом I 1095 308 003 335 263 

II. Оборотні активи    

Запаси 1100 2 848 1 765 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 1 109 381 460 600 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

за виданими авансами 1130 32 799 46 567 

з бюджетом 1135 7 330 7 317 

у тому числі з податку на прибуток 1136 57 5 889 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23 497 655 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 11 919 13 845 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 130 531 

Усього за розділом II 1195 1 187 904 531 280 

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

1200 0 0 

Баланс 1300 1 495 907 866 543 
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Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 048 1 048 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 314 577 314 601 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -411 963 -784 719 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 -96 338 -469 070 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 20 241 19 200 

Довгострокові забезпечення 1520 10 268 14 231 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

резерв незароблених премій 1533 0 0 

інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 30 509 33 431 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

довгостроковими зобов’язаннями 1610 5 888 5 888 

товари, роботи, послуги 1615 1 313 870 1 166 109 

розрахунками з бюджетом 1620 6 139 8 903 

у тому числі з податку на прибуток 1621 3 340 2 657 

розрахунками зі страхування 1625 3 243 2 261 

розрахунками з оплати праці 1630 12 183 8 728 

одержаними авансами 1635 193 741 74 819 

розрахунками з учасниками 1640 66 66 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 8 597 9 295 
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Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 18 009 26 113 

Усього за розділом IІІ 1695 1 561 736 1 302 182 

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

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 495 907 866 543 

 

 

 

Примітки: Товариство складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку. 

 

 
Керівник Тацький К.В. 

 

 
Головний бухгалтер Шинкаренко В.I. 
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Підприємство 

 

 
Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї "Харківгаз" 

Дата        
за ЄДРПОУ 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 

КОДИ 

31.12.2019 

03352432 

 

 1801008 

 
Стаття 

 

Код 

рядка 

 

За 

звітни 

й 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

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

2000 2 512 970 2 964 467 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 2 581 
804 ) 

( 2 920 981 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
прибуток 

2090 0 43 486 

збиток 2095 ( 68 834 ) ( 0 ) 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 

2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 70 287 2 490 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 50 854 ) ( 36 699 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 307 037 ) ( 283 442 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
2182 0 0 
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Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 

2190 0 0 

збиток 2195 ( 356 438 ) ( 274 165 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 2 154 4 342 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 9 621 ) ( 4 284 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 

2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 0 0 

збиток 2295 ( 363 905 ) ( 274 107 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -6 105 -20 946 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 

2350 0 0 

збиток 2355 ( 370 010 ) ( 295 053 ) 

II. Сукупний дохід 

 
Стаття 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -2 746 3 348 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -2 746 3 348 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -2 746 3 348 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -372 756 -291 705 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 
2470 -330 030 -295 053 

неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 

власникам материнської компанії 
2480 -332 776 -291 705 

неконтрольованій частці 2485 0 0 
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III. Елементи операційних витрат 

 
Назва 

статті 

 

Код 

рядка 

 

За 

звітний 
період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 2 364 246 2 929 030 

Витрати на оплату праці 2505 162 771 144 082 

Відрахування на соціальні заходи 2510 34 455 30 793 

Амортизація 2515 23 184 24 894 

Інші операційні витрати 2520 360 531 112 323 

Разом 2550 2 945 187 3 241 122 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва 

статті 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4 193 436 4 193 436 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4 193 436 4 193 436 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - 
78,700000 

-70,360000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту 
акцію 

2615 - 

78,700000 

-70,360000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Товариство складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку. 

 

 
Керівник Тацький К.В. 

 

 
Головний бухгалтер Шинкаренко В.I. 
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Підприємство 

 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ "ХАРКІВГАЗ" 

 

Дата 

за ЄДРПОУ 

 

Територія Харківська область, Зарiчний р-н за КОАТУУ 

Організаційно-пра 

 

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 

Вид 

економічної 

діяльності 

Розподілення газоподібного палива 

через місцеві (локальні) трубопроводи 

за КВЕД 

 

Середня кількість працівників: 1830 

 

Адреса, телефон: 40021 м.Суми, Лебединська, 13, 0542659900 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній 

клітинці): за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 p. 

Форма №1-к 

 

Код за ДКУД 1801007 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 489 575 

первісна вартість 1001 1 094 1 265 

накопичена амортизація 1002 ( 605 ) ( 690 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 25 367 25 686 

Основні засоби 1010 289 157 301 331 

первісна вартість 1011 530 717 565 501 

знос 1012 ( 241 560 ) ( 264 170 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 

знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

v 

КОДИ 

31.12.2020 

 

03352432 

5910136300 

 

230 

35.22 
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накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 17 404 5 668 

Відстрочені податкові активи 1045 1 979 9 507 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
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Інші необоротні активи 1090 867 524 

Усього за розділом I 1095 335 263 343 291 

II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 765 3 386 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 460 600 310 621 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

за виданими авансами 1130 46 567 90 537 

з бюджетом 1135 7 317 8 760 

у тому числі з податку на прибуток 1136 5 889 6 624 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 655 581 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 13 845 22 800 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 531 42 

Усього за розділом II 1195 531 280 436 727 

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

1200 0 0 

Баланс 1300 866 543 780 018 

 
 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На 

початок 

звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 048 1 048 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 314 601 317 198 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -784 719 -985 271 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
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Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 -469 070 -667 025 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 19 200 13 087 

Довгострокові забезпечення 1520 14 231 15 935 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

резерв незароблених премій 1533 0 0 

інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 33 431 29 022 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

довгостроковими зобов’язаннями 1610 5 888 6 397 

товари, роботи, послуги 1615 1 166 109 1 293 720 

розрахунками з бюджетом 1620 8 903 8 910 

у тому числі з податку на прибуток 1621 2 657 6 624 

розрахунками зі страхування 1625 2 261 2 312 

розрахунками з оплати праці 1630 8 728 8 786 

одержаними авансами 1635 74 819 61 638 

розрахунками з учасниками 1640 66 66 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 9 295 9 991 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 26 113 26 201 

Усього за розділом IІІ 1695 1 302 182 1 418 021 

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

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 866 543 780 018 

 

Керівник Тацький К.В. 

 

 
Головний бухгалтер Шинкаренко В.I. 
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Підприємство 

 

 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВГАЗ" 

Дата 

за ЄДРПОУ 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік 

Форма №2-к 

 

І. Фінансові результати 

 

 

 

 

 
Код за ДКУД 

КОДИ 

31.12.2020 

 

03352432 

 

 1801008 

 
Стаття 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

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

2000 2 003 589 2 512 970 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 2 143 967 ) ( 2 581 804 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
прибуток 

2090 0 0 

збиток 2095 ( 140 378 ) ( 68 834 ) 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 

2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 76 411 70 287 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 70 685 ) ( 50 854 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 80 705 ) ( 307 037 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 
2190 0 0 

збиток 2195 ( 215 357 ) ( 356 438 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
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Інші фінансові доходи 2220 10 045 2 154 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 3 495 ) ( 9 621 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 

2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 0 0 

збиток 2295 ( 208 807 ) ( 363 905 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 5 771 -6 105 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 

2350 0 0 

збиток 2355 ( 203 036 ) ( 370 010 ) 

II. Сукупний дохід 

 
Стаття 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 2 484 -2 746 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 2 484 -2 746 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 2 484 -2 746 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -200 552 -372 756 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 
2470 -203 036 -370 010 

неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 

власникам материнської компанії 
2480 -200 552 -372 756 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

 
Назва 

статті 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 939 386 2 364 246 

Витрати на оплату праці 2505 190 998 162 771 

Відрахування на соціальні заходи 2510 40 393 34 455 

Амортизація 2515 23 280 23 184 

Інші операційні витрати 2520 101 436 360 531 

Разом 2550 2 295 493 2 945 187 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 



 

 
Назва 

статті 

 

Код 

рядк 

а 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4 193 436 4 193 436 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4 193 436 4 193 436 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -48,420000 -88,240000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 48,420000 -88,240000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 

Керівник Тацький К.В. 

 

 

Головний бухгалтер Шинкаренко В.I. 

 

Джерело: [35]. 



 

 

 

Додаток Д 

Динаміка статей активу балансу ПАТ «Львівгаз» за 2018-2020 рр. 
 

Статті активу 
Дані, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, % 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 2020/2018 2019/2018 2020/2019 2020/2018 

І. Необоротні активи 745945 760049 1084497 14104 324448 338552 1,89 42,69 45,39 

Нематеріальні активи 857 597 518 -260 -79 -339 -30,34 -13,23 -39,56 

первісна вартість 1833 2096 2476 263 380 643 14,35 18,13 35,08 

накопичена амортизація -976 -1499 -1958 -523 -459 -982 53,59 30,62 100,61 

Незавершені капітальні інвестиції 30338 56206 69592 25868 13386 39254 85,27 23,82 129,39 

Основні засоби 685904 674400 819672 -11504 145272 133768 -1,68 21,54 19,50 

первісна вартість 1324307 1370003 1586720 45696 216717 262413 3,45 15,82 19,82 

знос -638403 -695603 -767048 -57200 -71445 -128645 8,96 10,27 20,15 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
0 0 165869 0 165869 165869 - - - 

Відстрочені податкові активи 28846 28846 28846 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

ІІ. Оборотні активи 3174171 2042676 2412528 -1131495 369852 -761643 -35,65 18,11 -24,00 

Запаси 31879 64833 120373 32954 55540 88494 103,37 85,67 277,59 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
2171867 1004682 759866 -1167185 -244816 -1412001 -53,74 -24,37 -65,01 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 
- - - - - - - - - 

за виданими авансами 191225 384975 499834 193750 114859 308609 101,32 29,84 161,39 

з бюджетом 429787 408864 427198 -20923 18334 -2589 -4,87 4,48 -0,60 

у тому числі з податку на прибуток 7684 7684 7684 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
312102 141264 443521 -170838 302257 131419 -54,74 213,97 42,11 

Гроші та їх еквіваленти 37073 37743 161376 670 123633 124303 1,81 327,57 335,29 

Інші оборотні активи 238 315 360 77 45 122 32,35 14,29 51,26 

Баланс 3920116 2802725 3497025 -1117391 694300 -423091 -28,50 24,77 -10,79 

Джерело: додаток А. 
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Додаток Е 

Динаміка статей активу балансу ПАТ «Київгаз» за 2018-2020 рр. 
 

 
Статті активу 

Дані, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, % 

2018 2019 2020 
2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2020/ 
2018 

2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2020/ 
2018 

І. Необоротні активи 318897 349791 377704 30894 27913 58807 9,69 7,98 18,44 

Нематеріальні активи 634 976 2233 342 1257 1599 53,94 128,79 252,21 

первісна вартість 29422 29805 30711 383 906 1289 1,3 3,04 4,38 

накопичена амортизація -28791 -28829 -28478 -38 351 313 0,13 -1,22 -1,09 

Основні засоби 294228 284804 277458 -9424 -7346 -16770 -3,2 -2,58 -5,7 

первісна вартість 682016 718964 761866 36948 42902 79850 5,42 5,97 11,71 

знос -387788 -434160 -484408 -46372 -50248 -96620 11,96 11,57 24,92 

Довгострокова дебіторська заборгованість 0 0 702 0 702 702 - - - 

Відстрочені податкові активи 24038 64011 94301 39973 30290 70263 166,29 47,32 292,3 

Інші необоротні активи 0 0 3010 0 3010 3010 - - - 

ІІ. Оборотні активи 784992 655319 517308 -129673 -138011 -267684 -16,52 -21,06 -34,1 

Запаси 88216 62450 91038 -25766 28588 2822 -29,21 45,78 3,2 

Виробничі запаси 60000 46565 77131 -13435 30566 17131 -22,39 65,64 28,55 

Незавершене виробництво 496 3191 1648 2695 -1543 1152 543,35 -48,35 232,26 

Товари 27720 12694 12259 -15026 -435 -15461 -54,21 -3,43 -55,78 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
579020 493038 255500 -85982 -237538 -323520 -14,85 -48,18 -55,87 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 
- - - - - - - - - 

за виданими авансами 38204 27767 81859 -10437 54092 43655 -27,32 194,81 114,27 

з бюджетом 2126 12473 4523 10347 -7950 2397 486,69 -63,74 112,75 

у тому числі з податку на прибуток 2013 11974 3202 9961 -8772 1189 494,83 -73,26 59,07 
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Інша поточна дебіторська заборгованість 3744 5322 9939 1578 4617 6195 42,15 86,75 165,46 

Гроші та їх еквіваленти 73682 54710 74449 -18972 19739 767 -25,75 36,08 1,04 

Рахунки в банках 73682 54710 74449 -18972 19739 767 -25,75 36,08 1,04 

Баланс 1103889 1005551 895012 -98338 -110539 -208877 -8,91 -10,99 -18,92 

Джерело: додаток Б. 
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Додаток Є 

Динаміка статей активу балансу ПАТ «Харківгаз» за 2018-2020 рр. 
 

Статті активу 
Дані, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, % 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 2020/2018 2019/2018 2020/2019 2020/2018 

І. Необоротні активи 308003 335263 343291 27260 8028 35288 8,85 2,39 11,46 

Нематеріальні активи 477 489 575 12 86 98 2,52 17,59 20,55 

первісна вартість 907 1094 1265 187 171 358 20,62 15,63 39,47 

накопичена амортизація -430 -605 -690 -175 -85 -260 40,70 14,05 60,47 

Незавершені капітальні інвестиції 20042 25367 25686 5325 319 5644 26,57 1,26 28,16 

Основні засоби 277032 289157 301331 12125 12174 24299 4,38 4,21 8,77 

первісна вартість 495872 530717 565501 34845 34784 69629 7,03 6,55 14,04 

знос -218840 -241560 -264170 -22720 -22610 -45330 10,38 9,36 20,71 

Довгострокова дебіторська заборгованість 0 17404 5668 17404 -11736 5668 - -67,43 - 

Відстрочені податкові активи 6647 1979 9507 -4668 7528 2860 -70,23 380,39 43,03 

Інші необоротні активи 3805 867 524 -2938 -343 -3281 -77,21 -39,56 -86,23 

ІІ. Оборотні активи 1187904 531280 436727 -656624 -94553 -751177 -55,28 -17,80 -63,24 

Запаси 2848 1765 3386 -1083 1621 538 -38,03 91,84 18,89 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
1109381 460600 310621 -648781 -149979 -798760 -58,48 -32,56 -72,00 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 
- - - - - - - - - 

за виданими авансами 32799 46567 90537 13768 43970 57738 41,98 94,42 176,04 

з бюджетом 7330 7317 8760 -13 1443 1430 -0,18 19,72 19,51 

у тому числі з податку на прибуток 57 5889 6624 5832 735 6567 10231,58 12,48 11521,05 

Інша поточна дебіторська заборгованість 23497 655 581 -22842 -74 -22916 -97,21 -11,30 -97,53 

Гроші та їх еквіваленти 11919 13845 22800 1926 8955 10881 16,16 64,68 91,29 

Інші оборотні активи 130 531 42 401 -489 -88 308,46 -92,09 -67,69 

Баланс 1495907 866543 780018 -629364 -86525 -715889 -42,07 -9,99 -47,86 

Джерело: додаток В. 
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Додаток Ж 

Динаміка складових джерел формування активів ПАТ «Львівгаз» за 2018-2020 рр. 
 

Статті пасиву 
Дані, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, % 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 2020/2018 2019/2018 2020/2019 2020/2018 

І. Власний капітал -265064 -1477724 -2247873 -1212660 -770149 -1982809 -457,50 -52,12 -748,05 

Зареєстрований (пайовий) капітал 170 170 170 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Додатковий капітал 234912 234912 234912 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
-500146 -1712806 -2482955 -1212660 -770149 -1982809 242,46 44,96 396,45 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 
121212 115077 289525 -6135 174448 168313 -5,06 151,59 138,86 

Інші довгострокові зобов’язання 93586 91514 253284 -2072 161770 159698 -2,21 176,77 170,64 

Довгострокові забезпечення 27626 23563 36241 -4063 12678 8615 -14,71 53,80 31,18 

ІІІ. Поточні зобов’язання і 

забезпечення 
4063968 4165372 5455373 101404 1290001 1391405 2,50 30,97 34,24 

Поточна кредиторська 

заборгованість за: 
- - - - - - - - - 

довгостроковими зобов’язаннями 17371 17371 18181 0 810 810 0,00 4,66 4,66 

товари, роботи, послуги 3070458 3306078 4342644 235620 1036566 1272186 7,67 31,35 41,43 

розрахунками з бюджетом 516659 429608 354873 -87051 -74735 -161786 -16,85 -17,40 -31,31 

у тому числі з податку на 

прибуток 
6569 3709 3709 -2860 0 -2860 -43,54 0,00 -43,54 

розрахунками зі страхування 1377 1030 1702 -347 672 325 -25,20 65,24 23,60 

розрахунками з оплати праці 8659 3681 2122 -4978 -1559 -6537 -57,49 -42,35 -75,49 

одержаними авансами 308275 210771 363704 -97504 152933 55429 -31,63 72,56 17,98 

Поточні забезпечення 16883 18215 27480 1332 9265 10597 7,89 50,86 62,77 

Інші поточні зобов’язання 124286 178618 344667 54332 166049 220381 43,72 92,96 177,32 

Баланс 3920116 2802725 3497025 -1117391 694300 -423091 -28,50 24,77 -10,79 

Джерело: додаток А. 
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Додаток К 

Динаміка складових джерел формування активів ПАТ «Київгаз» за 2018-2020 рр. 
 

 
Статті пасиву 

Дані, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, % 

2018 2019 2020 
2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2020/ 
2018 

2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2020/ 
2018 

І. Власний капітал 352342 274068 224935 -78274 -49133 -127407 -22,22 -17,93 -36,16 

Зареєстрований (пайовий) капітал 28363 28363 28363 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Резервний капітал 4212 4212 4212 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
319767 241493 192360 -78274 -49133 -127407 -24,48 -20,35 -39,84 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 43571 32739 37120 -10832 4381 -6451 -24,86 13,38 -14,81 

Інші довгострокові зобов’язання 43571 32472 36722 -11099 4250 -6849 -25,47 13,09 -15,72 

Цільове фінансування 0 267 398 267 131 398 - 49,06 - 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 707976 698744 632957 -9232 -65787 -75019 -1,30 -9,42 -10,60 

Поточна кредиторська заборгованість за: - - - - - - - - - 

довгостроковими зобов’язаннями 1152 1152 3019 0 1867 1867 0,00 162,07 162,07 

товари, роботи, послуги 505464 509238 476232 3774 -33006 -29232 0,75 -6,48 -5,78 

розрахунками з бюджетом 7861 18680 17101 10819 -1579 9240 137,63 -8,45 117,54 

розрахунками зі страхування 525 2189 1036 1664 -1153 511 316,95 -52,67 97,33 

розрахунками з оплати праці 5749 6314 8104 565 1790 2355 9,83 28,35 40,96 

одержаними авансами 125013 110553 102884 -14460 -7669 -22129 -11,57 -6,94 -17,70 

розрахунками з учасниками 714 715 715 1 0 1 0,14 0,00 0,14 

Поточні забезпечення 56011 48191 22287 -7820 -25904 -33724 -13,96 -53,75 -60,21 

Інші поточні зобов’язання 5487 1712 1579 -3775 -133 -3908 -68,80 -7,77 -71,22 

Баланс 1103889 1005551 895012 -98338 -110539 -208877 -8,91 -10,99 -18,92 

Джерело: додаток Б. 
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Додаток Л 

Динаміка складових джерел формування активів ПАТ «Харківгаз» за 2018-2020 рр. 
 

 
Статті пасиву 

Дані, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, % 

2018 2019 2020 
2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2020/ 
2018 

2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2020/ 
2018 

І. Власний капітал -96338 -469070 -667025 -372732 -197955 -570687 -386,90 -42,20 -592,38 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1048 1048 1048 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Додатковий капітал 314577 314601 317198 24 2597 2621 0,01 0,83 0,83 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
-411963 -784719 -985271 -372756 -200552 -573308 90,48 25,56 139,16 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 30509 33431 29022 2922 -4409 -1487 9,58 -13,19 -4,87 

Інші довгострокові зобов’язання 20241 19200 13087 -1041 -6113 -7154 -5,14 -31,84 -35,34 

Довгострокові забезпечення 10268 14231 15935 3963 1704 5667 38,60 11,97 55,19 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 1561736 1302182 1418021 -259554 115839 -143715 -16,62 8,90 -9,20 

Поточна кредиторська заборгованість за: - - - - - - - - - 

довгостроковими зобов’язаннями 5888 5888 6397 0 509 509 0,00 8,64 8,64 

товари, роботи, послуги 1313870 1166109 1293720 -147761 127611 -20150 -11,25 10,94 -1,53 

розрахунками з бюджетом 6139 8903 8910 2764 7 2771 45,02 0,08 45,14 

у тому числі з податку на прибуток 3340 2657 6624 -683 3967 3284 -20,45 149,30 98,32 

розрахунками зі страхування 3243 2261 2312 -982 51 -931 -30,28 2,26 -28,71 

розрахунками з оплати праці 12183 8728 8786 -3455 58 -3397 -28,36 0,66 -27,88 

одержаними авансами 193741 74819 61638 -118922 -13181 -132103 -61,38 -17,62 -68,19 

розрахунками з учасниками 66 66 66 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Поточні забезпечення 8597 9295 9991 698 696 1394 8,12 7,49 16,21 

Інші поточні зобов’язання 18009 26113 26201 8104 88 8192 45,00 0,34 45,49 

Баланс 1495907 866543 780018 -629364 -86525 -715889 -42,07 -9,99 -47,86 

Джерело: додаток В. 
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Додаток М 

Динаміка показників оборотності ПАТ «Київгаз» за 2018-2020 рр. 
 

Показники 
Дані Абсолютний приріст 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 2020/2018 

Чистий дохід, тис. грн. 1863808 2 164 621 1 532 498 300 813 -632 123 -331 310 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 1676213 1 972 774 1 368 821 296 561 -603 953 -307 392 

Середньорічна вартість дебіторської заборгованості, тис. грн. 576366,5 487840,5 453149,5 -88 526 -34 691 -123 217 

Середньорічна вартість кредиторської заборгованості, тис. 

грн. 
683395,5 741515 700780 58 120 -40 735 17 385 

Середньорічна вартість запасів, тис. грн. 78667 75333 76523,5 -3 334 1 191 -2 144 

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 33240,5 28055,5 22211 -5 185 -5 845 -11 030 

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн. 742085 720376 586313,5 -21 709 -134 063 -155 772 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 3,23 4,44 3,38 1,20 -1,06 0,15 

Тривалість обороту дебіторської заборгованості, днів 112,87 82,26 107,93 -30,61 25,67 -4,95 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 2,45 2,66 1,95 0,21 -0,71 -0,50 

Тривалість обороту кредиторської заборгованості, днів 148,81 137,19 186,86 -11,62 49,67 38,05 

Коефіцієнт оборотності запасів 21,31 26,19 17,89 4,88 -8,30 -3,42 

Тривалість обороту запасів, днів 17,13 13,94 20,41 -3,19 6,47 3,28 

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 56,07 77,15 69,00 21,08 -8,16 12,93 

Тривалість обороту основних засобів, днів 6,51 4,73 5,29 -1,78 0,56 -1,22 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів 2,51 3,00 2,61 0,49 -0,39 0,10 

Тривалість обороту оборотних активів, днів 145,33 121,47 139,64 -23,86 18,17 -5,68 

Джерело: додаток Б. 
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Додаток Н 

Динаміка показників оборотності ПАТ «Харківгаз» за 2018-2020 рр. 
 

Показники 
Дані Абсолютний приріст 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 2020/2018 

Чистий дохід, тис. грн. 2964467 2 512 970 2 003 589 -451 497 -509 381 -960 878 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 2920981 2 581 804 2 143 967 -339 177 -437 837 -777 014 

Середньорічна вартість дебіторської заборгованості, тис. грн. 1095284 855748 480611,5 -239 536 -375 137 -614 672 

Середньорічна вартість кредиторської заборгованості, тис. 

грн. 
1392413 1463929 1391328 71 517 -72 601 -1 085 

Середньорічна вартість запасів, тис. грн. 3346 2306,5 2575,5 -1 040 269 -771 

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 554212,5 606366,5 642232,5 52 154 35 866 88 020 

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн. 1133886 859592 484003,5 -274 294 -375 589 -649 883 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 2,71 2,94 4,17 0,23 1,23 1,46 

Тривалість обороту дебіторської заборгованості, днів 134,86 124,29 87,55 -10,56 -36,74 -47,30 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 2,10 1,76 1,54 -0,33 -0,22 -0,56 

Тривалість обороту кредиторської заборгованості, днів 173,99 206,96 236,87 32,97 29,91 62,87 

Коефіцієнт оборотності запасів 872,98 1119,36 832,45 246,38 -286,91 -40,53 

Тривалість обороту запасів, днів 0,42 0,33 0,44 -0,09 0,11 0,02 

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 5,35 4,14 3,12 -1,20 -1,02 -2,23 

Тривалість обороту основних засобів, днів 68,24 88,07 117,00 19,84 28,92 48,76 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів 2,61 2,92 4,14 0,31 1,22 1,53 

Тривалість обороту оборотних активів, днів 139,61 124,85 88,17 -14,76 -36,68 -51,44 

Джерело: додаток В. 

 


