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ВСТУП 

 

Для реалізації статутних функцій підприємство повинне мати відповідні 

майнові ресурси, які формують активи суб’єкта господарювання. Саме їх 

ефективне формування та використання є важливим чинником для максимізації 

прибутку. При цьому необхідною є проведення злагодженої політики 

управління активами, планування обсягів їх надходження та вибуття. Адже 

лише за цієї умови діяльність підприємства відповідатиме ключовій ознаці 

ефективності функціонування – безперервності. 

Разом із тим, оптимальне формування й використання активів є важливим 

чинником максимізації прибутку суб’єкта. Зважаючи на те, що метою 

функціонування комерційних підприємств є отримання прибутку, а в останні 

роки вітчизняні суб’єкти господарювання зіткнулись з низкою ризиків, 

викликаних економічною нестабільністю в Україні, обрана тема є особливо 

актуальною на сучасному етапі. Особливо це стосується тих суб’єктів, 

діяльність яких має значну суспільну значимість. 

Мета дослідження полягає у розробці заходів покращення організації 

формування та використання активів підприємств розподілення газоподібного 

палива через місцеві (локальні) газопроводи на основі дослідження 

теоретичних та практичних аспектів цієї проблематики. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань: 

- визначити сутність та склад активів підприємства; 

- з’ясувати особливості формування активів; 

- обґрунтувати методи та напрями використання активів 

підприємства; 

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

ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Сумигаз»; 

- проаналізувати динаміку й структуру джерел формування активів 

обраних підприємств розподілення газоподібного палива через місцеві 

(локальні) газопроводи; 
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- проаналізувати ключові показники формування та використання 

активів обраних суб’єктів господарювання; 

- визначити напрями врегулювання дебіторської заборгованості ПАТ 

«Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Сумигаз»; 

- виокремити шляхи збалансування доходів ПАТ «Львівгаз», ПАТ 

«Київгаз», ПАТ «Сумигаз» як методу покращення фінансування їх активів; 

- визначити напрями управління ризиками формування та 

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

Об’єктом дослідження є активи ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ 

«Сумигаз», а предметом – механізм організації формування та використання 

активів підприємств та шляхи їх вдосконалення.  

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1. Сутність та склад активів підприємства 

 

В сучасних ринкових умовах ключовою метою функціонування 

комерційних підприємств є отримання прибутку. Основою для його отримання 

є майно, яке знаходиться в розпорядженні суб’єкта господарювання і 

переносить свою вартість на вартість виготовленої продукції. При цьому 

важливою є діяльність персоналу підприємства щодо забезпечення достатнього 

обсягу таких ресурсів з одночасною мінімізацією їх надлишку. Ефективна 

політика щодо управління майном суб’єкта господарювання дозволить 

забезпечити безперебійний процес виробництва і, в результаті, максимізувати 

прибуток.  

Для обліку майна підприємства слугує ведення балансу, в І Розділі якого 

відображено всі наявні майнові ресурси. Відповідно до визначення, поданого у 

Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», баланс  являє собою звіт про фінансовий стан 

підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і 

власний капітал. Датою складання балансу є кінець останнього дня звітного 

періоду [53].  

Порядок складання фінансової звітності мікропідприємств, малих 

підприємств та інших суб’єктів господарювання, які ведуть спрощений 

бухгалтерський облік доходів та витрат згідно з податковим законодавством, 

регламентує Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 

«Спрощена фінансова звітність». В ньому наведено особливості відображення 

вартості та зміст всіх статей активу балансу підприємства [54]. 

Для інших підприємств особливості формування фінансової звітності, 

однією із складових якої є баланс, визначає Національне положення (стандарт) 
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бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Однак 

спільним і найважливішим правилом формування балансу всіх суб’єктів 

господарювання є дотримання рівності активу та пасиву, що означає тотожність 

вартості майна та відповідних фінансових ресурсів, спрямованих на його 

формування. 

Відтак, всі майнові ресурси, наявні на підприємстві, формують категорію 

«активи підприємства».  Сам термін «актив» походить від латинського слова 

«aktivus», яке означає діяльний, діючий. Тобто основна особливість будь-якого 

активу є насамперед те, що з його допомогою виконується певна дія [78].  

На сьогодні єдиного і загально прийнятого трактування цієї категорії 

немає. Існує безліч поглядів та позицій авторів до її визначення. При цьому 

саме поняття активів часто ототожнюється з власністю, майном, економічними 

ресурсами, капіталом, господарськими засобами тощо [65].  

Наприкінці ХХ ст. більшість поглядів авторів щодо трактування сутності 

активів ґрунтувались на визначенні їх як всіх майнових засобів суб’єкта 

господарювання [68]. Для прикладу, у підручнику Ф. Ф. Бутинця активи 

визначено як економічні ресурси підприємства, його майно та засоби, які мають 

принести дохід в результаті очікуваних операцій [6].  

В Україні на законодавчому рівні вперше було закріплено трактування 

активів у 1999 р. з прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність» [50]. Відповідно до останніх змін від 18.09.2018 р., активи 

визначено як ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих 

подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних 

вигод в майбутньому. Їх зменшення/збільшення напряму взаємопов’язане із 

відповідними змінами у доходах та витратах підприємства [10]. 

Розглядаючи інші підходи до визначення сутності активів, можна 

виокремити два аспекти їх трактування – предметно-речовий та витратно-

результативний [62]. Ключова особливість активів, відповідно до першого 

підходу, полягає насамперед у їх матеріальній формі [69]. Тобто ця категорія 

позначає все майно, засоби та ресурси, що можуть бути підтверджені виключно 
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в результаті інвентаризації. При цьому  ефективне формування і використання 

активів потребує повної реалізації контрольної функції обліку [12].  Натомість 

прихильники витратно-результативного аспекту тлумачення активів вкладають 

в цю категорію доходи та витрати майбутніх періодів. Таке трактування 

відображає інформаційно-комунікаційну функцію обліку з орієнтованістю на 

майбутній дохід, який можна отримати при оптимальному використанні усіх 

ресурсів, які є в розпорядженні підприємства [69].  

Згідно із цим поділом багато науковців виділяють три відповідних 

трактувань змісту поняття «актив»: 

1. майно, що є у власності суб’єкта господарювання; 

2. витрати майбутніх періодів; 

3. доходи майбутніх періодів [65]. 

Для кращого розуміння сутності активів наведемо деякі конкретні 

трактування вітчизняних авторів. Так, Поддєрьогін А. М. визначає, що це є ті 

ресурси підприємства, використання яких веде до збільшення економічних 

вигод у майбутньому [47]. Коваленко Л. О. зазначає, що до активів належать всі 

види майна суб’єкта господарювання, що належать йому на правах власності і 

використовуються для реалізації його статутних функцій [26]. Шелудько В. М. 

трактує активи як майно у матеріальній й нематеріальній формах, придбане 

підприємством за рахунок власних та залучених коштів, що перебувають в його 

розпорядженні і використовуються для отримання прибутку [82]. Іншу точку 

зору на розуміння сутності цього поняття демонструє Горецька Л. Л. Вона у цю 

категорію вкладає сукупність майна та майнових прав, що виникають з приводу 

використання, користування та розпорядження ним, яке має об’єктивну 

грошову оцінку, і належить підприємству на правах контролю за доступом до 

майбутніх економічних вигод, які очікуються отримати від його використання 

[11]. 

Узагальнивши вище наведені тлумачення, можна зазначити. що на 

сьогодні не існує єдиного підходу до трактування сутності активів. Проте 

ключовою особливістю цієї категорії є передусім те, що це ті ресурси, які 
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належать підприємству на правах власності, контрольовані ним внаслідок 

минулих подій, і які здатні генерувати дохід у майбутньому. 

Активи підприємства можуть існувати в різних формах. Відповідно до 

цього їх класифікують за різними ознаками. Найбільш поширеними є такі 

підходи до поділу активів суб’єкта господарювання: 

1) за ступенем ліквідності (при цьому ліквідність характеризує 

здатність підприємства розраховуватись за своїми зобов’язаннями наявними 

ресурсами за рахунок їх перетворення у грошові кошти):  

- А1 – абсолютно ліквідні (грошові кошти та поточні фінансові 

інвестиції); 

- А2 – активи, що швидко реалізуються (готова продукція, товари та 

дебіторська заборгованість); 

- А3 – активи, що повільно реалізуються (запаси, поточні біологічні 

активи, інші оборотні активи, витрати майбутніх періодів); 

- А4 – активи, що важко реалізуються (необоротні активи й 

необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття) [48]. 

2) залежно від сфери використання: 

- у внутрішньому обороті (нематеріальні активи, основні засоби, 

грошові кошти та ін.); 

- у зовнішньому обороті (купівля акцій, облігацій та інших цінних 

паперів, дебіторська заборгованість тощо) [1]. 

3) за формою існування: 

- активи у грошовій формі (їх нарощення найбільш ризиковане у 

період інфляційних коливань); 

- активи у матеріальній формі (основні засоби та інші активи, які 

мають фізичну форму); 

- нематеріальні активи (права, які засвідчують володіння 

підприємством патентами, об’єктами авторського права й інтелектуальної 

власності, монопольні права тощо) [31]. 

4) за видами господарської діяльності, в якій беруть участь: 
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- операційні (ті, що беруть участь в реалізації основної діяльності 

підприємства, реалізації його статутних функцій); 

- інвестиційні (активи, які є об’єктами інвестиційної діяльності 

підприємства) [42]. 

5) за періодом функціонування: 

- постійні (та частина активів, яка потрібна підприємству для 

реалізації його операційної діяльності і становить незнижуваний рівень всіх 

активів); 

- змінні або тимчасові (ті активи, потреба у яких залежить від 

сезонних коливань) [19]. 

Таблиця 1.1 

Складові елементи необоротних активів підприємства та їх 

характеристика відповідно до Наказу Мінфіну «Про затвердження 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» 

№ 

з/п 

Назва 

необоротного 

активу 

Коротка характеристика 

1 
Нематеріальні 

активи 

активи, що не мають матеріальної форми і можуть бути 

ідентифіковані підприємством. 

2 

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

відображають витрати на придбання або створення 

матеріальних та нематеріальних необоротних активів. 

3 Основні засоби 

матеріальні активи, які суб’єкт господарювання утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або постачання 

товарів, послуг, надання в оренду або для здійснення інших 

функцій, строк використання яких більше 1 року або 

операційного циклу. 

4 
Інвестиційна 

нерухомість 

матеріальні засоби, які є об’єктами інвестиційної діяльності 

підприємства. 

5 
Довгострокові 

біологічні активи 

біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську 

продукцію та інші економічні вигоди протягом терміну, що 

перевищує 12 міс. 

6 

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції 

довгострокові вкладення капіталу у цінні папери інших 

підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний 

капітал інших суб’єктів господарювання. 

7 
Інші фінансові 

інвестиції 

довгострокові фінансові вкладення, які не знайшли 

відображення у попередній складовій. 
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Продовження табл. 1.1 

8 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

заборгованість фізичних та юридичних осіб перед 

підприємством, яка буде погашена після 12 міс. з дати балансу. 

9 
Відстрочені 

податкові активи 

суми податку на прибуток, що підлягає поверненню в 

наступних періодах. 

10 
Інші необоротні 

активи 

ті активи, які не відображено в інших складових необоротних 

активів підприємства. 

Джерело: [24; 53]. 

Проте, незважаючи на безліч поглядів щодо складу активів підприємства, 

загальноприйнятим вважається їх поділ згідно із НП(с)БО 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності», який відображено у балансі. У І розділі Форми №1 

фінансової звітності підприємства визначено, що активи підприємства містять 

три ключових складові: 

1. необоротні активи (ті активи, що мають тривалий строк 

користування, здатність приносити дохід, не підлягають перепродажу 

покупцям і використовуються в діяльності підприємства) [66]; 

2. оборотні активи (гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у 

використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання 

протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу) 

[30]; 

3. необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття [53]. 

До першої групи активів належать 10 елементів, відображених у табл. 1.1, 

натомість характеристика складових оборотних активів підприємства наведена 

у табл. 1.2. 

Віднесення активів до необоротних активів, утримуваних для продажу та 

групи вибуття, регламентує Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 

«Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність». Згідно 

із цим актом, група вибуття являє собою активи, які плануються для продажу 

або відчуження в інший спосіб однією операцією, та зобов’язання, які прямо 

пов’язані з такими активами. Крім цього, існує декілька критеріїв визнання 

активів такими, що утримувані для продажу та групи вибуття: 

- коли від їх продажу очікується отримати певні вигоди; 
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- якщо вони готові до продажу у їх поточному стані; 

- якщо їх продаж завершиться протягом року з дати визнання їх 

такими і продаж має високу ймовірність; 

- коли умови продажу таких активів відповідають стандартним 

умовам продажу подібних активів [56].  

Таблиця 1.2 

Складові елементи оборотних активів підприємства та їх характеристика 

відповідно до Наказу Мінфіну «Про затвердження Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

№ 

з/п 

Назва оборотного 

активу 
Коротка характеристика 

1 Запаси 

включає готову продукцію, товари, предмети праці, що 

призначені для обробки, переробки та використання для інших 

господарських потреб. 

2 
Поточні біологічні 

активи 

біологічні активи тваринництва та рослинництва, строк 

використання яких менше 1 року. 

3 

Дебіторська 

заборгованість за 

продукцію, товари, 

роботи, послуги 

виникає, коли підприємство реалізує товари, роботи чи послуги 

у кредит. 

4 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками 

включає за розрахунками за виданими авансами, з бюджетом. 

 

5 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

короткострокова дебіторська заборгованість, не відображена у 

інших вище зазначених складових. 

6 
Поточні фінансові 

інвестиції 

короткострокові вкладення капіталу у цінні папери інших 

підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний 

капітал інших суб’єктів господарювання. 

7 
Гроші та їх 

еквіваленти 

грошові кошти у національній та іноземній валюті у касах, на 

розрахункових рахунках в банках, електронні гроші, грошові 

документи тощо. 

8 
Витрати майбутніх 

періодів 

відображають витрати, що пов’язані з підготовчими до 

виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, з 

освоєнням нових виробництв, оплати страхових полісів, 

сплачених авансом платежі, передплати тощо. 

9 
Інші оборотні 

активи 

оборотні активи, які не знайшли своє відображення у вище 

зазначених складових. 

Джерело: [24; 53]. 

Таким чином, активи є одним із визначальних факторів успішної 

діяльності підприємства. Адже без цих ресурсів є неможливим виробництво 

товарів, надання послуг та виконання певних робіт, тобто реалізації основних 
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статутних обов’язків будь-якого суб’єкта господарювання. В зв’язку з цим, 

ключова ознака активів полягає насамперед у їх здатності генерувати дохід у 

майбутньому. Для спрощення та ефективності ведення обліку всіх активів 

підприємства Міністерство фінансів України розробило норми їх поділу. В 

основі цієї класифікації виділяють три складові елементи активів – необоротні, 

оборотні та необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття. В 

залежності від специфіки діяльності підприємства роль окремих складових є 

більш визначальною, ніж інших. Однак лише правильне та достовірне 

відображення всіх складових активів забезпечить безперебійний процес 

виробництва та дозволить оптимізувати їх склад та структуру відповідно до 

потреб конкретного суб’єкта господарювання. 

 

1.2. Особливості формування активів підприємства 

 

Як було зазначено вище, всі майнові ресурси, наявні на підприємстві, 

формують категорію «активи підприємства».  Вони формуються за рахунок 

двох основних джерел. Джерелами їх формування є фінансові ресурси, які 

можна визначити, як сукупність грошових коштів (як у фондовій, так і у 

нефондовій формі), яку змогло зосередити у своєму розпорядженні 

підприємство на певний момент для здійснення своєї статутної діяльності 

шляхом вкладення цих коштів у активи підприємства для забезпечення 

розширеного відтворення та виконання зобов’язань [22]. Ними можуть бути 

власні або позикові ресурси.  

До першої групи належать зареєстрований, додатковий, резервний 

капітал, а також нерозподілений прибуток. Натомість другу групу формують 

довгострокові та короткострокові кредити банків,  інша кредиторська 

заборгованість [25]. Характеристика зазначених складових наведена у таблиці 

1.3.  

Для обліку джерел формування майна підприємства слугує ведення 

балансу, зокрема ці дані записують у ІІ Розділі Звіту про фінансовий стан –  



14 
 

пасиві. Лише правильно згруповані джерела формування активів забезпечать 

ефективну інформаційну базу для управління підприємством та планування 

його подальшої діяльності [46]. 

Таблиця 1.3 

Складові власних та позикових джерел формування активів підприємства 

та їх характеристика 

№ з/п 

Назва джерела 

активів 

підприємства 

Коротка характеристика 

Власні джерела 

1. 
Зареєстрований 

капітал 

Зафіксована в установчих документах сума статутного 

капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий 

капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства. 

2. 
Додатковий 

капітал 

Емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної 

емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість 

безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, 

який вкладено засновниками понад статутний капітал, 

накопичені курсові різниці, які відповідно до Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

відображаються у складі власного капіталу, та інші складові 

додаткового капіталу. 

3. 
Резервний 

капітал 

Сума резервів, створених відповідно до чинного 

законодавства або установчих документів за рахунок 

нерозподіленого прибутку підприємства. 

4. 
Нерозподілений 

прибуток 

Накопичена сума чистого прибутку, що залишається на 

підприємстві після розподілу. 

Позикові джерела 

1. 
Довгострокові 

кредити банків 

Сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від 

них позиками, яка не є поточним зобов'язанням. 

2. 
Короткострокові 

кредити банків 

Сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за 

отриманими від них кредитами. 

3. 

Інша 

кредиторська 

заборгованість 

Сума зобов’язань підприємства перед іншими суб’єктами. 

Джерело: [21; 52]. 

При цьому зазвичай для покриття поточних потреб підприємство 

використовує власні джерела, а при їх нестачі кредиторську заборгованість.  

Таким чином, для ефективного формування активів підприємства 

необхідно, першою чергою, забезпечити оптимальне співвідношення між 

власними та позиковими джерелами їх формування. При цьому кожна із них 

має свої недоліки та переваги.  

Використання власного капіталу: 
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- є більш простим у залученні; 

- забезпечує фінансову стійкість, незалежність та платоспроможність 

підприємства, знижуючи при цьому ймовірність банкрутства;  

- має вищу здатність генерувати прибуток, оскільки не передбачає 

виплати відсотків за користування. 

Водночас варто виокремити і недоліки нарощення власного капіталу, 

серед них: 

- обсяги залучення власного капіталу є значно меншими, ніж 

позикового; 

- йому притаманна вища вартість; 

- для власного капіталу характерна відсутність можливості приросту 

рентабельності капіталу [36]. 

Разом із тим, складові власного капіталу можна згрупувати на ті, які 

формуються за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел. До перших належать: 

- прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства; 

- амортизаційні відрахування; 

- інші внутрішні джерела [23]. 

Натомість до зовнішніх джерел відносять: 

- додатковий капітал; 

- фінансова допомога, одержана підприємством від інших суб’єктів; 

- інші джерела [64]. 

Своєю чергою, використання позикового капіталу також має переваги та 

недоліки. До перших варто віднести:  

- можливість залучати великі обсяги ресурсів; 

- створення умов для росту фінансового потенціалу; 

- здатність збільшувати рентабельність капіталу через дію ефекту 

фінансового левериджу. 

Разом із тим, недоліками залучення позикового капіталу є:  

- зниження фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, 

що збільшує ризик можливості настання банкрутства; 
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- скорочення прибутку внаслідок виплати відсотків; 

- висока залежність від кон’юнктури на ринку; 

- складність процедури залучення порівняно із власними ресурсами 

[36; 41]. 

Для формування найбільш ефективної структури капіталу підприємства 

на практиці використовують ряд методів (за критерієм мінімальної вартості 

капіталу, мінімізації рівня фінансових ризиків та строків залучення капіталу, 

через зміну величин ефекту фінансового левериджу) [36].  

Широко розповсюдженою є оптимізація структури капіталу з 

урахуванням ефекту фінансового левериджу. Він показує відсоток зростання 

прибутковості власного капіталу за рахунок залучення позикового. В результаті 

найкращою буде така структура капіталу, за якої приріст чистої рентабельності 

власного капіталу та ефект фінансового левериджу будуть максимальними [36; 

37]. 

Очевидно, що вибір джерел фінансування активів варіюється залежно від 

специфіки діяльності суб’єкта господарювання. При цьому варто враховувати 

також можливі перспективи розвитку підприємства, обсяг активів, необхідних 

для безперервної роботи, можливості скорочення витрат при залученні 

позикових ресурсів і створення умов для ефективного використання активів та 

джерел їх фінансування.  

Узагальнивши, варто зазначити, що на сучасному етапі для переважної 

більшості підприємств залишається актуальним використання позикового 

капіталу для фінансування активів. При цьому його частка дуже часто 

перевищує частку власних ресурсів. Зважаючи на те, що позикові джерела є 

більш ризиковими, особливо важливим є детальний облік надходжень та 

витрачань активів та їх планування, а також постійні дослідження кон’юнктури 

ринку з урахуванням специфіки діяльності підприємства, визначення 

ефективної структури капіталу та найкращих строків залучення позикових та 

власних джерел, здійснення контролю за збереженням та раціональним 

використанням фінансових ресурсів. Це дозволить уникати ризикових ситуацій, 
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які можуть спричинити розбалансованість діяльності, втрату прибутку та 

загрозу банкрутства. 

 

1.3. Методи та напрямки використання активів підприємства 

 

Ефективна політика управління активами підприємства повинна 

вирішувати  не лише завдання щодо формування їх в необхідному обсязі, а й 

раціонального використання. Саме другий компонент є важливою складовою 

забезпечення безперервності діяльності. Оскільки ефективне використання 

майнових ресурсів дозволяє достовірно визначити необхідний їх обсяг в 

наступні періоди та створити найбільш оптимальну структуру фінансування 

активів. 

Комплексна політика управління активами включає політику формування 

та використання активів. Перша передбачає визначення необхідного обсягу 

поточних активів у розрізі їх груп та джерел фінансування. Друга відповідає за 

наявні можливості споживання активів та баланс між поточними активами та 

відповідним пасивами [45]. 

Загалом процес управління активами можна розділити на 9 етапів, 

відображених на рис. 1.1 [8]. 

В контексті використання майна підприємства виокремлюють три базові 

види політики управління активами: 

- агресивна; 

- помірна; 

- консервативна [77]. 

Перший тип передбачає те, що підприємство формує свої активи без 

жодних обмежень в обсязі, таким чином, щоб використовувати стільки 

ресурсів, скільки потрібно. Тобто в такому випадку воно накопичує у великих 

кількостях запаси, готову продукцію, грошові кошти. В результаті такий 

суб’єкт з однієї сторони стимулює покупців, проте водночас і, як правило, 

збільшує свою дебіторську заборгованість. Агресивна політика є виправданою 
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лише в тому випадку, коли підприємство здатне залучати короткострокові 

кредити та вчасно повертати їх [20].  
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Рис. 1.1. Ключові етапи системи управління активами підприємства 

Відтак, основними ознаками агресивної політики управління активами є: 

- підтримка високої частки оборотних активів; 

- забезпечення достатнього рівня ліквідності; 

- підтримка низької оборотності оборотних активів; 

І. Аналіз активів підприємства у попередньому періоді 

ІІ. Визначення принципових підходів щодо формування активів 

ІІІ. Оптимізація обсягу активів підприємства 

IV. Оптимізація співвідношення постійної та змінної частини активів 

V. Забезпечення необхідної ліквідності активів 

VI. Забезпечення підвищення рентабельності активів 

VII. Забезпечення мінімізації втрат активів у процесі їх використання 

VIII. Формування принципів фінансування окремих видів активів 

ІХ. Оптимізація структури джерел фінансування активів 
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- забезпечення невисокого рівня рентабельності активів [60]. 

На відміну від першого виду, особливістю консервативної політики є 

саме встановлення певних обмежень в контексті формування та використання 

активів. Тобто суб’єкт стримує нарощення майнових ресурсів, намагається 

мінімізувати їх використання. Цей тип дозволяє забезпечити високий рівень 

економічної рентабельності активів. Проте існує ризик порушення 

збалансованості між обсягами надходжень та використань ресурсів [20].  

Компромісною між двома вище згаданими політиками є помірна. За такої 

стратегії підприємство намагається утримати середній рівень рентабельності 

активів та короткострокової заборгованості. В цьому випадку суб’єкт не 

мінімізує використання ресурсів, проте і не накопичує їх надміру. Однак він 

може і створювати страхові резерви на випадок непередбачуваних обставин 

[20]. Таким чином помірна політика гарантує середній рівень економічної 

рентабельності активів, ризику неплатоспроможності та періоду оборотності 

активів [80].  

Разом із тим, важливим залишається забезпечення контролю над обсягом 

і структурою майнових ресурсів протягом всього періоду їх використання. 

Адже в складі активів є не лише їх постійна частина, а й змінна, яка потребує 

корегування. В зв’язку з цим виокремлюють дві моделі управління активами – 

безперервного та періодичного контролю. Вибір між цими моделями залежить 

від умов та специфіки діяльності підприємства. Проте найбільш адаптивною та 

універсальною є політика безперервного контролю, хоча її проведення 

потребує більших затрат [7].  

На практиці застосування цих трьох підходів реалізовується шляхом 

фінансування активів за рахунок різних джерел. Так, агресивна й помірна 

моделі передбачають фінансування: 

1)  необоротних активів і системної частини оборотних за рахунок 

довгострокових пасивів; 

2) змінної частини оборотних активів за рахунок поточних пасивів. 
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Натомість в основі консервативної моделі лежить формування 

необоротних й оборотних активів за рахунок лише довгострокових пасивів [80].  

Окрім цього, деякі дослідники виокремлюють ще й ідеальну політику 

управління активами. Вона передбачає фінансування необоротних активів за 

рахунок довгострокових пасивів, а оборотних – поточних пасивів. З точки зору 

ліквідності такий підхід є найбільш ризикованим. Адже при виникненні певних 

несприятливих обставин суб’єкт господарювання буде залучати додаткові 

кредитні ресурси або продавати необоротні активи для виконання своїх 

зобов’язань перед кредиторами [38]. 

Водночас в процесі використання активів підприємство може 

зіштовхуватись із низкою ризиків, які дуже часто пов’язані із самою природою 

того, чи іншого виду активу. Саме тому доцільно здійснювати політику 

управління майновими ресурсами в розрізі безризикових активів, з низьким, 

середньоринковим (нормальним), високим та критичним рівнем ризику. Цей 

поділ визначається багатьма чинниками як функціонування підприємства 

(мікросередовища), так і змінами ринкової кон’юнктури (макросередовища). 

При цьому формування активів визначає подальше їх використання. Адже 

недостатнє забезпечення ресурсами змушує керівництво повторно їх залучати, 

але вже з вищим рівнем ризику й затратами, або ж використовувати резерви 

[44]. 

Як правило, використання активів підприємства пов’язане із реалізацією 

ним його основної (операційної) діяльності, меншою мірою із інвестиційною. 

Що стосується останньої, то це може бути рух коштів від придбання 

фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, отримання 

відсотків й дивідендів тощо. Ці результати відображають у наступних розділах 

активу балансу: необоротні активи, поточні фінансові інвестиції (інвестиції на 

строк не більший 1 року) [15]. 

Проте ключовою для будь-якого суб’єкта господарювання залишається 

його основна діяльність. Тому важливо забезпечити оптимальним обсягом 

ресурсів насамперед операційну діяльність. При цьому враховують низку 
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внутрішніх та зовнішніх (економічні, ринкові, конкурентні, соціальні, 

політичні, екологічні, демографічні) факторів, а також здійснюють аналіз 

ресурсного забезпечення, використання ресурсів та результатів операційної 

діяльності. Аналіз ресурсного забезпечення є первинним етапом реалізації та 

оціни результатів операційної діяльності. Сюди належать: 

- аналіз ресурсних потреб;  

- джерел постачання ресурсів; 

- визначення стратегічних і поточних ресурсних розривів [13]. 

Аналіз використання ресурсів включає: 

- аналіз витрат виробництва та собівартості; 

- аналіз структури витрат; 

- аналіз операційного циклу; 

- аналіз витрат на збут; 

- аналіз ефективності використання ресурсів;  

- аналіз фінансового стану; 

- аналіз обігу грошових коштів; 

- визначення потреб у інвестиціях [9; 13]. 

В свою чергу аналіз результатів операційної діяльності є заключним. Для 

його здійснення аналізують прибутковість підприємства, його ринкову 

позицію, економічність, продуктивність, якість продукції, інноваційність, 

екологічність, якість трудового життя [13]. 

Фінансовий аналіз формування та використання активів підприємства 

передбачає: 

1. структурно-динамічний аналіз активів; 

2. структурно-динамічний аналіз джерел формування активів; 

3. дослідження показників ліквідності та платоспроможності; 

4. аналіз показників фінансової стійкості; 

5. розрахунок показників стану, руху та ефективності використання 

основних фондів [27]. 
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Для оцінки ліквідності та платоспроможності використовують ряд 

показників, обрахованих на основі поділу всіх активів на 4 групи, які були 

описані у підпункті 1.1. 

В свою чергу пасиви також розділяють на 4 групи:  

П1 – негайні пасиви (всі інші пасиви, не віднесені до інших груп); 

П2 – короткострокові пасиви (короткострокові кредити банків, векселі 

видані, поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями); 

П3 – довгострокові пасиви (довгострокові зобов’язання та забезпечення); 

П4 – постійні пасиви (власний капітал) [18; 75]. 

 Методика розрахунку ключових показників оцінки ліквідності та 

платоспроможності підприємства наведені у табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Розрахунок показників ліквідності та платоспроможності підприємства 

№ з/п Показник Розрахунок 
Нормативне 

значення 

1 
Коефіцієнт покриття 

(поточної, загальної 

ліквідності) 

(А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 
1-2 

↑+ 

2 Коефіцієнт швидкої 

(термінової) ліквідності 
(А1 + А2) / (П1 + П2) 

0,7-0,8 

↑+ 

3 Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
А1 / (П1 + П2) 

0,2-0,35 

↑+ 

Джерело: [9; 18]. 

Баланс вважають абсолютно ліквідним за умови, якщо виконуються 

нерівності: 

1) А1 ≥ П1; 

2) А2 ≥ П2; 

3) А3 ≥ П3; 

4) А4 ≤ П4 [40]. 

Для визначення типу фінансової стійкості підприємства розраховують 

абсолютні та відносні показники. Серед перших виокремлюють три основні: 

Е1 = (ВК - НА) - З        (1.1) 

Е2 = (ВК + ДЗ - НА) - З        (1.2) 
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Е3 = (ВК + ДЗ + ККБ - НА) - З      (1.3) 

де Е1 –  надлишок (+) /нестача (-) власних джерел формування запасів; 

Е2 –  надлишок (+) /нестача (-) власних та довгострокових позикових 

джерел формування запасів; 

Е3 –  надлишок (+) /нестача (-) основних джерел формування запасів; 

ВК – власний капітал; 

НА – необоротні активи; 

З – запаси; 

ДЗ – довгострокові зобов’язання; 

ККБ – короткострокові кредити банків. 

Їх порівняння дає змогу визначити тип фінансової стійкості: 

Е1 ≥ 0, Е2 ≥ 0, Е3 ≥ 0 – абсолютна фінансова стійкість; 

Е1 < 0, Е2 ≥ 0, Е3 ≥ 0 – нормальна фінансова стійкість; 

Е1 < 0, Е2 < 0, Е3 ≥ 0 – нестійкий фінансовий стан; 

Е1 < 0, Е2 < 0, Е3 < 0 – кризовий фінансовий стан [76]. 

Особливості обрахунку відносних показників наведено у табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Ключові відносні показники фінансової стійкості підприємства та 

методика їх розрахунку 

№ 

з/п 
Показник Розрахунок 

Нормативне 

значення 

1 Коефіцієнт автономії Власний капітал / Активи 
≥ 0,5 

↑+ 

2 

Коефіцієнт 

концентрації 

позикового капіталу 

Зобов’язання / Активи 
< 0,5  

↓+ 

3 
Коефіцієнт фінансової 

залежності 
Активи / Власний капітал 1 ≤ К ≤ 2 

4 
Коефіцієнт фінансової 

стійкості 

(Власний капітал + Довгострокові 

зобов’язання) / Активи 

0,75-0,9 

↑+ 

5 
Індекс постійного 

активу 
Необоротні активи / Власний капітал ↓+ 

Джерело: [18; 76]. 

Особливості розрахунку останньої групи показників представлена у табл. 

1.6. 
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Крім вище зазначених груп показників, важливим етапом аналізу 

формування та використання активів підприємства є розрахунок показників 

ділової активності, яка проявляється в динамічності розвитку суб’єкта, 

досягненні поставлених цілей, використанні його потенціалу, а також оцінка 

прибутковості діяльності суб’єкта [5].  

Таблиця 1.6 

Методика розрахунку ключових показників стану, руху та ефективності 

використання основних фондів підприємства 

№ з/п Показник Розрахунок 
Нормативне 

значення 

1 
Коефіцієнт зносу 

основних засобів (Кзносу) 

Сума зносу основних засобів / Первісна 

вартість основних засобів 

< 0,5  

↓+ 

2 
Коефіцієнт придатності 

основних засобів 
1 – Кзносу 

> 0,5 

↑+ 

3 

Коефіцієнт 

надходження основних 

засобів 

Первісна вартість основних засобів, що 

надійшли (Н) / Первісна вартість основних 

засобів на кінець року 

- 

4 
Коефіцієнт вибуття 

основних засобів 

Первісна вартість основних засобів, що 

вибули (В) / Первісна вартість основних 

засобів на початок року (ОЗпоч.) 

- 

5 
Коефіцієнт приросту 

основних засобів 
(Н - В) / ОЗпоч. - 

6 Фондовіддача 
Чистий дохід / Середньорічна вартість 

основних засобів 
↓+ 

7 Фондомісткість 
Середньорічна вартість основних засобів / 

Чистий дохід 
↑+ 

8 
Рентабельність 

основних засобів 

(Валовий прибуток / Середньорічна 

вартість основних засобів) * 100% 
↑+ 

Джерело: [18; 76]. 

Для оцінки ділової активності підприємства використовують якісний та 

кількісний аналіз [73]. Другий, в свою чергу, передбачає оцінку показників 

ділової активності, методика обрахунку яких представлена у табл. 1.7. 

Для повноцінного аналізу ділової активності розраховують також 

тривалість операційного та фінансового циклів. Операційний цикл – інтервал 

часу, протягом якого оборотні активи підприємства роблять повний оборот від 

придбання запасів для провадження діяльності до отримання коштів від 

реалізації виробленої з них продукції (погашення дебіторської заборгованості) 

[5]. Тривалість операційного циклу показує, скільки в середньому днів 
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необхідно для виробництва, продажу й оплати продукції підприємства, та 

розраховується наступним чином: 

ТОЦ = Тоб
з + Тоб

дз         (1.4) 

де Тоб
з – тривалість обороту запасів; 

Тоб
дз – тривалість обороту дебіторської заборгованості [83]. 

Таблиця 1.7 

Методика розрахунку ключових показників ділової активності 

підприємства 

№ 

з/п 
Показник Розрахунок 

Нормативне 

значення 

1 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості (Коб
дз) 

Чистий дохід від реалізації 

продукції / Середня вартість 

дебіторської заборгованості 

↑+ 

2 
Тривалість обороту дебіторської 

заборгованості 
365 / Коб

дз ↓+ 

3 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості (Коб
кз) 

Собівартість реалізованої 

продукції / Середня вартість 

кредиторської заборгованості 

↑+ 

4 
Тривалість обороту кредиторської 

заборгованості, днів 
365 / Коб

кз ↓+  

5 Коефіцієнт оборотності запасів (Коб
з) 

Собівартість реалізованої 

продукції / Середня вартість 

запасів 

↑+ 

6 Тривалість обороту запасів, днів 365 / Коб
з ↓+ 

7 
Коефіцієнт оборотності основних 

засобів (Коб
оз) (фондовіддача) 

Чистий дохід від реалізації 

продукції / Середня вартість 

основних засобів 

↑+ 

8 
Тривалість обороту основних засобів, 

днів 
365 / Коб

оз ↓+ 

9 
Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів (Коб
оа) 

Чистий дохід від реалізації 

продукції / Середня вартість 

оборотних активів 

↑+ 

10 
Тривалість обороту оборотних активів, 

днів 
365 / Коб

оа ↓+ 

Джерело: [5; 83]. 

Фінансовий цикл – це період повного обороту коштів, вкладених в 

оборотні активи, починаючи з моменту оплати за отримані від постачальників 

сировину й матеріали (погашення кредиторської заборгованості) і закінчуючи 

одержанням грошей від покупців за поставлену готову продукцію (погашенням 
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дебіторської заборгованості) [5]. Тривалість фінансового циклу розраховується 

так: 

ТФЦ = ТОЦ
 + Тоб

кз         (1.5) 

де Тоб
кз  - тривалість обороту кредиторської заборгованості [83]. 

До ключових показників оцінки рентабельності підприємства можна 

віднести показники, розрахунок яких подано у табл. 1.8. 

Таблиця 1.8 

Методика розрахунку ключових показників рентабельності підприємства 

№ 

з/п 
Показник Розрахунок 

Нормативне 

значення 

1 
Чиста рентабельність (збитковість) 

активів, % 

Чистий прибуток (збиток) / 

Середньорічна вартість активів 

* 100% 

> 0 

↑+ 

2 
Чиста рентабельність (збитковість) 

власного капіталу, % 

Чистий прибуток (збиток) / 

Середньорічна сума власного 

капіталу * 100% 

> 0 

↑+ 

3 
Чиста рентабельність (збитковість) 

виробничих фондів, % 

Чистий прибуток (збиток) / 

Середньорічна сума основних 

засобів * 100% 

> 0 

↑+ 

4 
Чиста рентабельність (збитковість) 

реалізованої продукції, % 

Чистий прибуток (збиток) / 

Чистий дохід від реалізації 

продукції * 100% 

> 0 

↑+ 

5 
Коефіцієнт стійкості економічного 

зростання, % 

(Сума резервного капіталу і 

нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку) на кін. 

року - Сума резервного 

капіталу і нерозподіленого 

прибутку (непокритого збитку) 

на поч. року) / Власний 

капіталу * 100% 

> 0 

↑+ 

6 Період окупності активів, рік 
100 / Чиста рентабельність 

активів 
↓+ 

7 
Період окупності власного капіталу, 

рік 

100 / Чиста рентабельність 

власного капіталу 
↓+ 

Джерело: [17]. 

Таким чином, для оптимізації функціонування підприємства важливо 

створити ефективну систему не лише формування активів, а й їх використання. 

В цьому контексті виділяють три основні види політики управління майновими 

ресурсами – агресивна, консервативна та помірна. Залежно від специфіки 
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діяльності, а також умов функціонування, підприємство повинне розробити 

власну систему контролю над використанням активів для мінімізації ризиків 

нестачі або ж надлишку майна. Для цього важливою залишається планувальна 

робота, розрахунок показників фінансового стану, зокрема й оцінка їх динаміки 

в попередніх періодах. Це дозволить швидко адаптуватись до можливих 

ринкових змін та забезпечити безперервність діяльності суб’єкта 

господарювання. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ 

ПІДПРИЄМСТВ РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ 

МІСЦЕВІ (ЛОКАЛЬНІ) ТРУБОПРОВОДИ 

 

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

«Київгаз», ПАТ «Сумигаз» 

 

Першим етапом аналізу ресурсів, якими володіє підприємство, є оцінка 

складу та структури його активів за певний період. В результаті цього можна 

оцінити не лише виробничий потенціал суб’єкта господарювання, який 

відображає можливості основної діяльності, а й інвестиційний та фінансовий.  

Для оцінки формування та використання активів були обрані три 

підприємства однієї галузі – розподілення газоподібного палива через місцеві 

(локальні) трубопроводи, – ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Сумигаз». 

Джерелом даних для проведення аналізу формування та використання активів 

цих підприємств є їх фінансові звітності (додаток А, Б, В) [32-34]. 

Відповідно до останніх змін статуту АТ «Львівгаз» від 23 березня 2019 р., 

дане підприємство було створене на підставі рішення Державного комітету по 

нафті та газу від 11 березня 1994 р. шляхом перетворення Державного 

підприємства по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» у Відкрите 

акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» на підставі 

Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 

1993 р. № 210/93 [57; 71]. У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про 

акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514/VI Відкрите акціонерне 

товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» перейменовано у 

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» 

[49; 71].  

Основною метою діяльності ПАТ «Львівгаз» є отримання прибутку; 

створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів 
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та методів управління; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст 

прибутковості та збільшення ринкової капіталізації підприємства; побудова 

системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем, базуючись на принципах 

відкритості та прозорості.  

Відтак, основними видами діяльності підприємства є розподіл та/або 

постачання газу, будівництво пов’язаних із цим об’єктів, проектні 

роботи,господарське управління будівництвом, виконання функцій замовника 

по будівництву та проектуванню, роботи із завершення будівництва та ремонту, 

фінансово-економічна діяльність, посередницькі послуги тощо [71]. 

Для забезпечення діяльності ПАТ «Львівгаз» створено статутний капітал 

у розмірі 170 070 грн. та розміщено 3 401 400 бездокументарних простих 

іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. [71]. 

Розглянемо детальніше динаміку складу активу балансу ПАТ «Львівгаз» 

за 2017-2019 рр. Відповідні розрахунки подано у додатку Д. 

Відповідно до даних додатку Д, загальна сума активів ПАТ «Львівгаз» за 

останні три роки скоротилась на 10,8% (423091 тис. грн.). При цьому за 2018-

2019 рр. помітною є позитивна динаміка (зростання на 24,8%, 694300 тис. грн.). 

Проте за 2017-2018 рр. сума балансу скоротилась аж на 28,5% (1117391 тис. 

грн.). Причинами наявної динаміки були зростання суми необоротних активів 

на 45,4% (338552 тис. грн.) та скорочення оборотних на 24% (761643 тис. грн.).  

Тобто основним чинником була зміна саме вартості оборотних активів. 

При цьому всі статті оборотних активів за 2017-2019 рр. зросли в динаміці, за 

винятком скорочення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги на 65% (1412001 тис. грн.) й дебіторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом на 0,6% (2589 тис. грн.).  

У статтi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 

облiковується заборгованiсть кiнцевих споживачiв за поставлений природний 

газ, послуги з постачання та розподiлу природного газу розподiльними 

трубопроводами, заборгованiсть бюджетiв по сплатi пiльг та субсидiй 

населенню на оплату житлово-комунальних послуг, а саме – газопостачання, а 
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також заборгованiсть споживачiв по iншiй дiяльностi, а саме: надання послуг по 

газифiкацiї, ремонтнi роботи та обслуговування газопроводiв, ремонт та 

обслуговування газового обладнання тощо [34].   

У статтi дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

облiковується переплата з податку на прибуток та екологiчного податку, яка 

виникла в наслiдок того, що сума сплачених авансових внескiв перевищувала 

задекларованi податковi зобов'язання групи з податку на прибуток за 

результатами 2018 та 2019 рр. [34]. 

Що стосується статей оборотних активів з найбільшим приростом, то за 

2017-2019 рр. до них належали запаси (зростання на 277,6%, 88494 тис. грн.) та 

гроші та їх еквіваленти (335,3%, 124303 тис. грн.). 

В складі необоротних активів найбільше зросла сума незавершених 

капітальних інвестицій на 129,4% (39254 тис. грн.) та сума накопиченої 

амортизації нематеріальних активів на 100,6% (982 тис. грн.).  

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у придбання (створення) основних 

засобiв включають вартiсть товарiв, робiт, послуг, що придбанi (створенi, 

виконанi) з метою придбання (створення) основних засобів та суму авансiв на 

придбання (створення) основних засобiв. Вкiнцi кожного звiтного перiоду ця 

група оцiнює наявнiсть ознак, що вказують на можливе зменшення корисностi 

активiв. Розглянувши залишки незавершених капiтальних iнвестицiй ця група 

виявила активи з ознаками зменшення корисностi, а саме: суттєвi негативнi 

змiни у технологiчних, ринкових, економiчних або юридичних умовах. 

Фінансова звітність підприємства була складена за принципом оцінки за 

історичною вартістю відповідно до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова 

звітність» та МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» [34]. 

Натомість скоротилась загальна сума нематеріальних активів на 39,6% 

(339 тис. грн.) та не змінилась сума відстрочених податкових активів. Станом 

на 31.12.2018 р. було скориговано залишки вiдстрочених податкових активiв на 

236 тис. грн. (додаток Д). 
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Розглянемо як змінилась структура активів ПАТ «Львівгаз» за 2017-2019 

рр. Дані подано у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Структура активу балансу ПАТ «Львівгаз» за 2017-2019 рр. 

Статті активу 
Дані, тис. грн. Структура, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

І. Необоротні активи 745945 760049 1084497 19,03 27,12 31,01 

Нематеріальні активи 857 597 518 0,02 0,02 0,01 

первісна вартість 1833 2096 2476 0,05 0,07 0,07 

накопичена амортизація -976 -1499 -1958 -0,02 -0,05 -0,06 

Незавершені капітальні 

інвестиції 
30338 56206 69592 0,77 2,01 1,99 

Основні засоби 685904 674400 819672 17,50 24,06 23,44 

первісна вартість 1324307 1370003 1586720 33,78 48,88 45,37 

знос -638403 -695603 -767048 -16,29 -24,82 -21,93 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
0 0 165869 0,00 0,00 4,74 

Відстрочені податкові активи 28846 28846 28846 0,74 1,03 0,82 

ІІ. Оборотні активи 3174171 2042676 2412528 80,97 72,88 68,99 

Запаси 31879 64833 120373 0,81 2,31 3,44 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

2171867 1004682 759866 55,40 35,85 21,73 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 
- - - - - - 

за виданими авансами 191225 384975 499834 4,88 13,74 14,29 

з бюджетом 429787 408864 427198 10,96 14,59 12,22 

у тому числі з податку на 

прибуток 
7684 7684 7684 0,20 0,27 0,22 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
312102 141264 443521 7,96 5,04 12,68 

Гроші та їх еквіваленти 37073 37743 161376 0,95 1,35 4,61 

Інші оборотні активи 238 315 360 0,01 0,01 0,01 

Баланс 3920116 2802725 3497025 100,00 100,00 100,00 

Джерело: додаток А. 

В структурі активів ПАТ «Львівгаз» найбільше становили оборотні 

активи, частка яких однак скоротилась від 81% у 2017 р. до 69% у 2019 р. При 

цьому найбільші значення мали дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги (55,4% у 2017 р. та 21,7% у 2019 р.), за розрахунками за 

виданими авансами (4,9% та 14,3% за 2017 та 2019 рр. відповідно), а також 

інша поточна дебіторська заборгованість (8% та 12,7% станом на початок та 
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кінець аналізованого періоду. Наявна тенденція оцінюється негативно, оскільки 

свідчить про значне вилучення фінансових ресурсів дебіторами. Натомість 

найменшу частку в складі оборотних активів становили інші оборотні активи 

(0,01%), дебіторська заборгованість за розрахунками з податку на прибуток 

(0,2% у 2019 р.) та запаси, частка яких зросла від 0,8% у 2017 р. до 3,4% у 2019 

р. До складу запасів за останні три роки в основному входили придбані труби 

та обладнання, товари на складі, запасні частини та витратні матеріали, 

скраплений газ тощо [34]. 

Частка необоротних активів зросла за 2017-2019 рр. від 19% до 31%. При 

цьому в їх складі найбільше значення становили основні засоби (23,4% у 

структурі активів у 2019 р.). В основному до них належали газотранспортне 

обладнання і транспорт [34]. Найменшу частку становили нематеріальні активи 

(0,01%) та відстрочені податкові активи (0,8% у 2019 р.), що зумовлене 

передусім специфікою діяльності підприємства (табл. 2.1). 

Другим обраним підприємством для аналізу було ПАТ «Київгаз». 

Товариство було засновано Головним управлінням комунальної власності м. 

Києва – виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). Його акціонерами визнаються фізичні та юридичні 

особи (у тому числі й іноземні), а також держава в особі органу, 

уповноваженого управляти корпоративними правами держави, які набули 

право власності на акції [70].  

Метою діяльності ПАТ «Київгаз» є отримання прибутку від своєї 

виробничої, господарської, підприємницької та інших видів діяльності, 

реалізація на основі одержання прибутку соціальних та економічних інтересів 

акціонерів та членів трудового колективу підприємства.  

Основними видами діяльності товариства є: розподіл природного 

нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ; участь в комісії з приймання 

в експлуатацію об'єктів системи газопостачання; виконання газифікації об'єктів 

та інших будівельно-монтажних робіт, проведення ремонтних та монтажних 

робіт з метою заміни газового обладнання, попередження аварійних ситуацій, а 
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також ліквідації аварій; здійснення заходів для забезпечення захисту від 

електрохімічної корозії підземних газопроводів, введених в експлуатацію; 

будівельно-інженерна діяльність та інші види діяльності, що не заборонені 

чинним законодавством [70]. 

Статутний капітал ПАТ «Київгаз» становить 28 362 800 грн. Він 

поділений на 5 672 560 простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. 

кожна. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому 

на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті 

немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою 

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

засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена 

в балансі товариства.  

Розглянемо детальніше динаміку складу активу балансу ПАТ «Київгаз» 

за 2017-2019 рр. Відповідні розрахунки подано у додатку Ж. 

Загальна сума активів ПАТ «Київгаз» за останні три роки скоротилась на 

18,9% (208877 тис. грн.). При цьому сума необоротних активів зросла на 18,4% 

(58807 тис. грн.), а оборотних – зменшилась на 34,1% (267684 тис. грн.). Тобто 

основним чинником впливу на зміну валюти балансу було саме зменшення 

оборотних активів. Серед них найбільше скорочення помітне у сумі 

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги (на 55,9%, 

323520 тис. грн.) та придбаних товарах (на 55,8%, 15461 тис. грн.).  

У статтi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 

облiковується заборгованiсть кiнцевих споживачiв за поставлений природний 

газ, послуги з постачання та розподiлу природного газу розподiльними 

трубопроводами, заборгованiсть бюджетiв по сплатi пiльг та субсидiй 

населенню на оплату житлово-комунальних послуг, а саме - газопостачання, а 

також заборгованiсть споживачiв по iншiй дiяльностi групи, а саме: надання 

послуг по газифiкацiї, ремонтнi роботи та обслуговування газопроводiв, ремонт 

та обслуговування газового обладнання тощо [33]. Разом із тим, суттєво зросла 
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сума незавершеного виробництва (на 232,3%, 1152 тис. грн.), хоча протягом 

2018-2019 рр. вона скоротилась на 58,4% (1543 тис. грн.). 

В складі необоротних активів помітно зросла сума нематеріальних 

активів (на 252,2%, 1599 тис. грн.) та відстрочених податкових активів (на 

292,3%, 70263 тис. грн.). До складу нематеріальних активів за аналізований 

період належали комп’ютерне програмне забезпечення й авторські права. При 

цьому найбільше зростання перших відбулось протягом 2018-2019 рр., а других 

– 2017-2018 рр. Від’ємну динаміку демонструють лише основні засоби 

(скорочення на 5,7%, 16770 тис. грн.) (додаток Ж). Вони обліковуються за 

історичною вартістю, амортизація нараховується за прямолінійним методом. 

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв 

списуються на витрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих 

полiпшень та модернiзацiй основних засобiв капiталiзуються. Протягом 

звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйнiй вартостi, а 

також змiни методiв амортизацiї основних засобiв не було [33]. 

Для визначення, як змінилась частка кожної статті активу балансу ПАТ 

«Київгаз», дослідимо детальніше структуру активу, яка подана у табл. 2.2. 

Як бачимо, найбільшу частку становили оборотні активи, хоча вона і 

скоротилась від 71,1% 2017 р. до 57,8% 2019 р. В їх складі найбільше становили 

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (52,5% у 

2017 р. та 28,6% у 2019 р.) та запаси (8% 2017 р. та 10,2% 2019 р.). Натомість 

найменшу частку (менше 1 %) займало незавершене виробництво.  

В свою чергу, частка необоротних активів зросла до 42,2%. В їх складі 

найбільше становили основні засоби (26,7% 2017 р. та 31% 2019 р.), а також 

відстрочені податкові активи (2,2% 2017 р. та 105% 2019 р.). Всі інші статті 

займали не більше 3,5% (табл. 2.2). 

Відтак, можемо узагальнити, що, зважаючи на найменші показники усіх 

видів дебіторської заборгованості 2019 р. та найбільші значення грошей та їх 

еквівалентів й коштів на рахунках у банку, саме цей рік був найбільш успішним 

у діяльності ПАТ «Київгаз» в контексті забезпеченості підприємства 
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фінансовими ресурсами. Проте, як і у випадку із ПАТ «Львівгаз» з грошового 

обороту за останні три роки була вилучена значна сума коштів дебіторами. 

Таблиця 2.2 

Структура активу балансу ПАТ «Київгаз» за 2017-2019 рр. 

Статті активу 
Дані, тис. грн. Структура, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

І. Необоротні активи 318897 349791 377704 28,89 34,79 42,20 

Нематеріальні активи 634 976 2233 0,06 0,10 0,25 

первісна вартість 29422 29805 30711 2,67 2,96 3,43 

накопичена амортизація -28791 -28829 -28478 -2,61 -2,87 -3,18 

Основні засоби 294228 284804 277458 26,65 28,32 31,00 

первісна вартість 682016 718964 761866 61,78 71,50 85,12 

знос -387788 -434160 -484408 -35,13 -43,18 -54,12 

Довгострокова дебіторська 

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

Відстрочені податкові активи 24038 64011 94301 2,18 6,37 10,54 

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

ІІ. Оборотні активи 784992 655319 517308 71,11 65,21 57,80 

Запаси 88216 62450 91038 7,99 6,21 10,17 

Виробничі запаси 60000 46565 77131 5,44 4,63 8,62 

Незавершене виробництво 496 3191 1648 0,04 0,32 0,18 

Товари 27720 12694 12259 2,51 1,26 1,37 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

579020 493038 255500 52,45 49,03 28,55 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 
- - - - - - 

за виданими авансами 38204 27767 81859 3,46 2,76 9,15 

з бюджетом 2126 12473 4523 0,19 1,24 0,51 

у тому числі з податку на 

прибуток 
2013 11974 3202 0,18 1,19 0,36 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
3744 5322 9939 0,34 0,53 1,11 

Гроші та їх еквіваленти 73682 54710 74449 6,67 5,44 8,32 

Рахунки в банках 73682 54710 74449 6,67 5,44 8,32 

Баланс 1103889 1005551 895012 100,00 100,00 100,00 

Джерело: додаток Б.  

ПАТ «Сумигаз» є новим найменуванням ВАТ по газопостачанню та 

газифікації «Сумигаз» відповідно до Закону України «Про акціонерні 

товариства». Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку; 

створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів 

та методів управління; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст 
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прибутковості та збільшення ринкової капіталізації; побудова системи 

взаємовідносин із зовнішнім середовищем. Цілями діяльності ПАТ «Сумигаз» 

є: 

- отримання прибутку, підвищення прибутковості виробництва, 

збільшення вартості товариства; 

- забезпечення ефективного функціонування і розвитку системи 

стійкого забезпечення споживачів природним та/або скрапленим газом; 

- розвиток газового комплексу, збереження існуючих і створення 

нових виробничо-технічних і технологічних зв’язків; 

- підвищення конкурентоспроможності та рівня надання послуг з 

розподілу природного газу, технічного рівня газорозподільної системи, 

освоєння нових ринків збуту продукції; 

- ведення виробництва відповідно до сучасних екологічних норм і 

правил; 

- відповідність обліку діяльності підприємства міжнародним 

стандартам і правилам аудиту [72]. 

Предметом діяльності ПАТ «Сумигаз» є: розподілення та постачання 

газу, будівництво інженерних та транспортних мереж й конструкцій будівель, 

проектні роботи, діяльність у сфері архітектури, фінансово-економічна 

діяльність та ін. [72]. 

Статутний фонд товариства становить 1 048 359 грн. Товариством 

розміщено 4 193 436 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 

кожна [72]. 

Для оцінки особливостей формування активів ПАТ «Сумигаз» 

розглянемо динаміку та структуру активу балансу підприємства. Відповідні 

розрахунки подано у додатку Л й табл. 2.3. 

Загальна сума активів ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. скоротилась на 

47,9% (715889 тис. грн.), причому найбільший приріст помітний протягом 

2017-2018 рр. (42,1%). Як і у випадку інших досліджуваних підприємств, 

скороченню зазнали оборотні активи (63,2%, 751177 тис. грн.). Це відбулося за 
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рахунок зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості на 97,5% 

(22916 тис. грн.), дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи й 

послуги на 72% (798760 тис. грн.) та інших оборотних активів на 67,7% (88 тис. 

грн.). Іншу поточну дебіторську заборгованість формували дебіторська 

заборгованість за фінансові інвестиції, за борговими зобов’язаннями, за 

відступлення права вимоги, за фінансовою допомогою та ін. Інші оборотні 

активи за аналізований період в основному включали витрати на реконструкції 

газового обладнання. Скорочення дебіторської заборгованості оцінюється 

позитивно. Однак інші її види зростали в динаміці (за виданими авансами, з 

бюджетом) [35]. 

Що стосується необоротних активів, то їх сума зросла на 11,5% (35288 

тис. грн.). При цьому найбільший приріст відображають відстрочені податкові 

активи (43%, 2860 тис. грн. через суттєве збільшення за 2018-2019 рр.) та 

нематеріальні активи (20,6%, 98 тис. грн.). До складу нематеріальних активів 

зокрема належало програмне забезпечення. Вiдстроченi податковi активи i 

зобов`язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується 

при реалiзацiї активу або погашеннi зобов`язання, на основi податкових ставок i 

положень податкового законодавства, що дiють, або оголошених (i практично 

прийнятих) на звiтну дату. Скоротились лише інші необоротні активи (на 

86,2%, 3281 тис. грн.) (додаток К). 

В структурі активів ПАТ «Сумигаз» більшу частку становили оборотні 

активи, яка однак скоротилась до 56% у 2019 р. В їх складі переважала 

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи й послуги (74,2% 2017 

р. та 39,8% 2019 р.) та за виданими авансами (2,2% 2017 р. та 11,6% 2019 р.). 

Натомість найменшу частку становили інша поточна дебіторська 

заборгованість (0,1% 2019 р.) та запаси (0,4% 2019 р.). 

Відповідно частка необоротні активи становили на кін. 2019 р. 44%. Тут 

переважали основні засоби (18,5% 2017 р. й 38,6% 2019 р.). Натомість 

найменші показники були притаманні нематеріальним активам (менше 1%), 
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довгостроковій дебіторській заборгованості (0,7% 2019 р.) та іншим 

необоротним активам (0,1% 2019 р.) (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Структура активу балансу ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Статті активу 
Дані, тис. грн. Структура, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

І. Необоротні активи 308003 335263 343291 20,59 38,69 44,01 

Нематеріальні активи 477 489 575 0,03 0,06 0,07 

первісна вартість 907 1094 1265 0,06 0,13 0,16 

накопичена амортизація -430 -605 -690 -0,03 -0,07 -0,09 

Незавершені капітальні 

інвестиції 
20042 25367 25686 1,34 2,93 3,29 

Основні засоби 277032 289157 301331 18,52 33,37 38,63 

первісна вартість 495872 530717 565501 33,15 61,25 72,50 

знос -218840 -241560 -264170 -14,63 -27,88 -33,87 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
0 17404 5668 0,00 2,01 0,73 

Відстрочені податкові активи 6647 1979 9507 0,44 0,23 1,22 

Інші необоротні активи 3805 867 524 0,25 0,10 0,07 

ІІ. Оборотні активи 1187904 531280 436727 79,41 61,31 55,99 

Запаси 2848 1765 3386 0,19 0,20 0,43 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

1109381 460600 310621 74,16 53,15 39,82 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 
- - - - - - 

за виданими авансами 32799 46567 90537 2,19 5,37 11,61 

з бюджетом 7330 7317 8760 0,49 0,84 1,12 

у тому числі з податку на 

прибуток 
57 5889 6624 0,00 0,68 0,85 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
23497 655 581 1,57 0,08 0,07 

Гроші та їх еквіваленти 11919 13845 22800 0,80 1,60 2,92 

Інші оборотні активи 130 531 42 0,01 0,06 0,01 

Баланс 1495907 866543 780018 100,00 100,00 100,00 

Джерело: додаток В. 

Порівнявши структуру активу трьох підприємств, важливо зауважити, що 

спільним є переважання оборотних активів над необоротними. При цьому 

найбільшу частку становить поточна дебіторська заборгованість. Найгірша 

ситуація спостерігається у ПАТ «Сумигаз», де частка дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи й послуги становила 79,4% у 2017 

р. та майже 40% у 2019 р. Крім цього, для даного товариства характерна 
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найменша частка грошей та їх еквівалентів й запасів порівняно з іншими 

підприємствами (0,8% та 2,9% відповідно станом на поч. і кін. аналізованого 

періоду). 

Таблиця 2.4 

Порівняльна структура активу балансу ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз», 

ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Статті активу 

Структура, % 

ПАТ "Львівгаз" ПАТ "Київгаз" ПАТ "Сумигаз" 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

І. Необоротні 

активи 
19,0 27,1 31,0 28,9 34,8 42,2 20,6 38,7 44,0 

Нематеріальні 

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

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

0,8 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,9 3,3 

Основні засоби 17,5 24,1 23,4 26,7 28,3 31,0 18,5 33,4 38,6 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,1 0,0 2,0 0,7 

Відстрочені 

податкові активи 
0,7 1,0 0,8 2,2 6,4 10,5 0,4 0,2 1,2 

Інші необоротні 

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

ІІ. Оборотні 

активи 
81,0 72,9 69,0 71,1 65,2 57,8 79,4 61,3 56,0 

Запаси 0,8 2,3 3,4 8,0 6,2 10,2 0,2 0,2 0,4 

Дебіторська 

заборгованість за 

продукцію, 

товари, роботи, 

послуги 

55,4 35,9 21,7 52,5 49,0 28,6 74,2 53,2 39,8 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками 

15,8 28,3 26,5 3,7 4,0 9,7 2,7 6,2 12,7 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

8,0 5,0 12,7 0,3 0,5 1,1 1,6 0,1 0,1 

Гроші та їх 

еквіваленти 
1,0 1,4 4,6 6,7 5,4 8,3 0,8 1,6 2,9 

Інші оборотні 

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

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

Джерело: додатки А, Б, В. 



40 
 

Натомість для ПАТ «Київгаз» можемо спостерігати найкращі  показники 

– частка дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи й послуги 

скоротилась від 52,5% до 28,6% , а грошей та їх еквівалентів – від 6,7% до 8,3%. 

В структурі необоротних активів у всіх трьох випадках переважала частка 

основних засобів, що пов’язано із галузевою приналежністю. Отже, найбільш 

ефективною є структура активів ПАТ «Київгаз», найменш – ПАТ «Сумигаз» 

(табл. 2.4). 

Таким чином, проаналізувавши динаміку та структуру статей активу ПАТ 

«Львівгаз», ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Сумигаз», можна зауважити, що спільним 

є насамперед тенденція до скорочення загальної суми активу балансу протягом 

2017-2019 рр. При цьому необоротні активи в усіх трьох випадках зростали, 

проте оборотні – зменшились. Крім цього, найбільш негативним є те, що для 

даних підприємств залишаються актуальними значні суми дебіторської 

заборгованості, передусім за продукцію, товари, роботи й послуги, які, окрім 

того, зростали в динаміці. Такі показники пов’язані насамперед із специфікою 

діяльності даних підприємств і потребують реалізації злагодженої політики 

управління дебіторською заборгованістю задля недопущення її переходу у 

сумнівну та безнадійну. 

 

2.2. Структурно-динамічний аналіз джерел формування активів АТ 

«Львівгаз», АТ «Київгаз», АТ «Сумигаз» 

 

Формування активів пов’язане із створенням відповідної системи джерел 

їх фінансування. Вона відображена у пасиві ф. №1 Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) підприємства. Як було зазначено у 1 розділі, виділяють два 

основні джерела формування активів суб’єкта господарювання – власні та 

позикові ресурси. 

Реалізація діяльності ПАТ «Львівгаз» повз’язана із формуванням майна за 

рахунок: 
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- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення іншої 

виробничо-господарської та комерційної діяльності; 

- грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що 

вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій; 

- надходжень від випуску підприємством інших цінних паперів; 

- доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від 

володіння корпоративними інших юридичних осіб; 

- інших джерел, що не заборонені законодавством України [71]. 

Розглянемо динаміку та структуру пасиву Балансу ПАТ «Львівгаз». 

Відповідні розрахунки наведено у додатку Л й табл. 2.4. 

Таким чином, скорочення валюти балансу ПАТ «Львівгаз» 10.8% (423091 

млн. грн.) протягом 2017-2019 рр. відбулось за рахунок зменшення власного 

капіталу на 748,1% (1982809 тис. грн.), довгострокових зобов’язань та 

забезпечень на 138,9% (168313 тис. грн.) та збільшення поточних зобов’язань та 

забезпечень на 34,2% (1391405 тис. грн.).  

Відтак, найбільший вплив мало скорочення власного капіталу, а саме 

наявність та зростання непокритого збитку (на 396,5%, 1982809 тис. грн.). Це 

власне і призвело до збитковості діяльності підприємства в цілому за останні 

роки. ПАТ «Львівгаз» перебувало у нестабільному середовищі, що пов’язано із 

кризовими явищами в Україні.  Його стабілізація залежить від заходів уряду. В 

той же час, не iснує чiткого уявлення того, якi результати будуть отриманi вiд 

зазначених заходiв [34]. 

Разом із тим, можемо спостерігати, що довгострокові зобов’язання і 

забезпечення за 2017-2019 рр. зростали набагато швидшими темпами, ніж 

поточні (за винятком періоду 2017-2018 рр., коли вони скоротились на 5,1%, 

6135 тис. грн., на відміну від поточних) – перші на 138,9% (168313 тис. грн.), 

другі на 34,2% (1391405 тис. грн.). Проте у загальній сумі зобов’язань бачимо, 

що переважають поточні, для яких характерний більш короткостроковий 

характер повернення, що ймовірно призведе до нарощення зобов’язань у 

наступних роках знову (додаток Л). 
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Таблиця 2.5 

Структура джерел формування активів ПАТ «Львівгаз» за 2017-2019 рр. 

Статті пасиву 
Дані, тис. грн. Структура, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

І. Власний капітал -265064 -1477724 -2247873 -6,76 -52,72 -64,28 

Зареєстрований (пайовий) 

капітал 
170 170 170 0,00 0,01 0,00 

Додатковий капітал 234912 234912 234912 5,99 8,38 6,72 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
-500146 -1712806 -2482955 -12,76 -61,11 -71,00 

ІІ. Довгострокові зобов’язання 

і забезпечення 
121212 115077 289525 3,09 4,11 8,28 

Інші довгострокові 

зобов’язання 
93586 91514 253284 2,39 3,27 7,24 

Довгострокові забезпечення 27626 23563 36241 0,70 0,84 1,04 

ІІІ. Поточні зобов’язання і 

забезпечення 
4063968 4165372 5455373 103,67 148,62 156,00 

Поточна кредиторська 

заборгованість за: 
- - - - - - 

довгостроковими 

зобов’язаннями 
17371 17371 18181 0,44 0,62 0,52 

товари, роботи, послуги 3070458 3306078 4342644 78,33 117,96 124,18 

розрахунками з бюджетом 516659 429608 354873 13,18 15,33 10,15 

у тому числі з податку на 

прибуток 
6569 3709 3709 0,17 0,13 0,11 

розрахунками зі страхування 1377 1030 1702 0,04 0,04 0,05 

розрахунками з оплати праці 8659 3681 2122 0,22 0,13 0,06 

одержаними авансами 308275 210771 363704 7,86 7,52 10,40 

Поточні забезпечення 16883 18215 27480 0,43 0,65 0,79 

Інші поточні зобов’язання 124286 178618 344667 3,17 6,37 9,86 

Баланс 3920116 2802725 3497025 100,00 100,00 100,00 

Джерело: додаток А. 

Відтак, бачимо, що найважливішими джерелами фінансування активів 

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

коротко- та середньострокового характеру. 

Структура пасиву балансу також свідчить про суттєву роль поточних 

зобов’язань та забезпечень, причому їх частка зросла від 103,7% 2017 р. до 

156% 2019 р. В їх складі найбільше становила поточна кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги (124,2% 2019 р.), натомість 

найменше – за розрахунками зі страхування (0,05% 2019 р.) та за розрахункам з 
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оплати праці (0,06% 2019 р.). Частка довгострокових зобов’язань та забезпечень 

зросла за аналізований період від 3,1% до 8,3%.  

У вереснi 2019 р. АТ "Львiвгаз" провело вiдкрите обговорення Проекту 

Плану розвитку газорозподiльного пiдприємства ПАТ "Львiвгаз" на 2020-2029 

роки та Проекту структури тарифу на послуги розподiлу природного газу на 

2020 рiк, вiдповiдно Постанови НКРЕКП вiд 30.06.2017 № 866 "Про 

затвердження Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики та 

комунальних послуг". В зв’язку з цим в тариф за послуги планується закласти 

більше витрат (врахувати поточнi цiни на матерiали, вартiсть послуг вiдповiдно 

до укладених договорiв, та iнфляцiйнi процеси, збільшити витрати за заробітну 

плату, амортизацію тощо) [34]. Таким чином, тарифна виручка зросте і 

фінансове становище ПАТ «Львівгаз», хоча в цьому випадку є високий ризик 

зростання дебіторської заборгованості (табл. 2.5). 

Майно ПАТ «Київгаз» формується з джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. До них належать: 

- грошові і матеріальні внески акціонерів;  

- доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від 

здійснення інших видів господарської діяльності;  

- доходи від цінних паперів;  

- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів, що 

належать товариству, придбання майна інших осіб;  

- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;  

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або 

фізичних осіб;  

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

Динаміка та структуру джерел формування активів ПАТ «Київгаз» 

подано у додатку М й табл. 2.6 відповідно. 

Як свідчать дані додатку М, загальна сума пасиву ПАТ «Київгаз» за 2017-

2019 рр. скоротилась на 18,9% (208877 тис. грн.). Причому це відбулось 
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внаслідок скорочення більшості джерел формування майна. Адже сума 

власного капіталу зменшилась на 36,2% (127407 тис. грн., причому у 2019 р. 

випуск акцій товариством не проводився) через скорочення нерозподіленого 

прибутку на 39,8% (127407 тис. грн.), довгострокових зобов’язань та 

забезпечень на 14,8% (6451 тис. грн.) за рахунок відповідної динаміки суми 

інших довгострокових зобов’язань (на 15,7%, 6849 тис. грн.), а також поточних 

зобов’язань та забезпечень на 10,6% (75019 тис. грн.).  

До інших довгострокових зобов’язань належали зобов’язання за 

користування основними засобами, реструктуризована кредиторська 

заборгованість та довгострокова заборгованість з оренди. В складі поточних 

зобов’язань та забезпечень скоротились поточні зобов’язання за товари, роботи, 

послуги на 5,8% (29232 тис. грн.), за одержаними авансами на 17,7% (22129 

тис. грн.), поточні забезпечення на 60,2% (33724 тис. грн.) та інші поточні 

зобов’язання на 71,2% (3908 тис. грн.). Інші статті зросли в динаміці. Що 

стосується забезпечень, то в їх складі переважали забезпечення на виплату 

відсотків та під судові позови. 

Варто виокремити поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом. 

Оскільки ця стаття мала одне з найбільших зростань за 2017-2019 рр. (117,5%, 

9240 тис. грн.) (додаток М). Сюди зокрема належали заборгованість товариства 

зі сплати ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, ЄСВ та ін. податків [33]. 

В структурі джерел формування активів ПАТ «Київгаз» за аналізований 

період переважали  поточні зобов’язання та забезпечення, частка яких навіть 

зросла від 64,1% до 70,7%. Тут ключову роль відіграла поточна кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги (53,2% станом на кінець 

аналізованого періоду).  

Частка власного капіталу становила 25,1% і, на відміну від поточних 

зобов’язань, скоротилась на близько 7% за рахунок скорочення частки 

нерозподіленого прибутку до 21,5%. В свою чергу частка довгострокових 

зобов’язань та забезпечень зросла до 4,2% (табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6 

Структура джерел формування активів ПАТ «Київгаз» за 2017-2019 рр. 

Статті пасиву 
Дані, тис. грн. Структура, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

І. Власний капітал 352342 274068 224935 31,92 27,26 25,13 

Зареєстрований (пайовий) 

капітал 
28363 28363 28363 2,57 2,82 3,17 

Резервний капітал 4212 4212 4212 0,38 0,42 0,47 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
319767 241493 192360 28,97 24,02 21,49 

ІІ. Довгострокові зобов’язання 

і забезпечення 
43571 32739 37120 3,95 3,26 4,15 

Інші довгострокові 

зобов’язання 
43571 32472 36722 3,95 3,23 4,10 

Цільове фінансування 0 267 398 0,00 0,03 0,04 

ІІІ. Поточні зобов’язання і 

забезпечення 
707976 698744 632957 64,13 69,49 70,72 

Поточна кредиторська 

заборгованість за: 
- - - - - - 

довгостроковими 

зобов’язаннями 
1152 1152 3019 0,10 0,11 0,34 

товари, роботи, послуги 505464 509238 476232 45,79 50,64 53,21 

розрахунками з бюджетом 7861 18680 17101 0,71 1,86 1,91 

розрахунками зі страхування 525 2189 1036 0,05 0,22 0,12 

розрахунками з оплати праці 5749 6314 8104 0,52 0,63 0,91 

одержаними авансами 125013 110553 102884 11,32 10,99 11,50 

розрахунками з учасниками 714 715 715 0,06 0,07 0,08 

Поточні забезпечення 56011 48191 22287 5,07 4,79 2,49 

Інші поточні зобов’язання 5487 1712 1579 0,50 0,17 0,18 

Баланс 1103889 1005551 895012 100,00 100,00 100,00 

Джерело: додаток Б. 

Загалом, відсутність непокритого збитку за останні три роки ПАТ 

«Київгаз» оцінюється позитивно. Крім цього, зменшення позикових ресурсів 

фінансування майна товариства свідчить про можливе зростання 

самофінансування підприємства, проте одночасне скорочення нерозподіленого 

прибутку та власного капіталу в цілому може призвести до недофінансування 

активів в разі проведення неефективної політики управління активами та 

джерелами їх фінансування. 

ПАТ «Сумигаз» володіє майном, яке утворюється за рахунок: 

- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення 

товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності; 
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- грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що 

вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій товариства; 

- надходжень від випуску товариством інших цінних паперів; 

- доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від 

володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших 

юридичних осіб; 

- інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України 

[72]. 

Розглянемо детальніше динаміку та структуру пасиву ПАТ «Сумигаз». 

Розрахунки подано у додатку Н й табл. 2.7. 

Як і випадку інших досліджуваних підприємств, загальна валюта балансу 

ПАТ «Сумигаз» скоротилась, за аналізований період на 47,9% (715889 тис. 

грн.). Зокрема, сума власного капіталу скоротилась аж на 592,4% (570687 тис. 

грн.) за рахунок зростання нерозподіленого збитку на 139,2% (573308 тис. грн.). 

Довгострокові зобов’язання та забезпечення скоротились на 4,9% (1487 тис. 

грн.), а поточні – на 9,2% (143715 тис. грн.). В складі останніх найбільше 

зменшення відображають поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами (68,2%) та з оплати праці (27,9%). Водночас зросла суми 

кредиторської заборгованості з податку на прибуток (98,3%) та інших поточних 

зобов’язань (45,5%) (додаток Н). 

В статті одержаних авансів переважали аванси отримані за природний газ 

й за його розподіл. Інші поточні зобов’язання включали зобов’язання за 

договорами доручення, судовими справами, договорами отримання прав 

вимоги дебіторської заборгованості [35]. 

Отже, ключовою проблемою ПАТ «Сумигаз» в контексті фінансування 

активів за останні три роки було суттєве нарощення непокритого збитку. Однак 

позитивно оцінюється скорочення поточних та довгострокових зобов’язань в 

динаміці.  

В структурі джерел формування майна ПАТ «Сумигаз» переважали 

поточні зобов’язання та забезпечення, частка яких зросла аж до 181,8%, 
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зважаючи на те, що власний капітал характеризувався від’ємними значеннями 

через наявність непокритого збитку. 

Таблиця 2.7 

Структура джерел формування активів ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Статті пасиву 
Дані, тис. грн. Структура, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

І. Власний капітал -96338 -469070 -667025 -6,44 -54,13 -85,51 

Зареєстрований (пайовий) 

капітал 
1048 1048 1048 0,07 0,12 0,13 

Додатковий капітал 314577 314601 317198 21,03 36,31 40,67 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
-411963 -784719 -985271 -27,54 -90,56 -126,31 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 
30509 33431 29022 2,04 3,86 3,72 

Інші довгострокові зобов’язання 20241 19200 13087 1,35 2,22 1,68 

Довгострокові забезпечення 10268 14231 15935 0,69 1,64 2,04 

ІІІ. Поточні зобов’язання і 

забезпечення 
1561736 1302182 1418021 104,40 150,27 181,79 

Поточна кредиторська 

заборгованість за: 
- - - - - - 

довгостроковими 

зобов’язаннями 
5888 5888 6397 0,39 0,68 0,82 

товари, роботи, послуги 1313870 1166109 1293720 87,83 134,57 165,86 

розрахунками з бюджетом 6139 8903 8910 0,41 1,03 1,14 

у тому числі з податку на 

прибуток 
3340 2657 6624 0,22 0,31 0,85 

розрахунками зі страхування 3243 2261 2312 0,22 0,26 0,30 

розрахунками з оплати праці 12183 8728 8786 0,81 1,01 1,13 

одержаними авансами 193741 74819 61638 12,95 8,63 7,90 

розрахунками з учасниками 66 66 66 0,00 0,01 0,01 

Поточні забезпечення 8597 9295 9991 0,57 1,07 1,28 

Інші поточні зобов’язання 18009 26113 26201 1,20 3,01 3,36 

Баланс 1495907 866543 780018 100,00 100,00 100,00 

Джерело: додаток В. 

Зокрема найбільшу частку становила поточна кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги (165,9% на кін. 2019 р.). В її складі 

переважала заборгованість за постачання природного газу, за його 

транспортування, матеріали та послуги, скраплений газ. Довгострокові 

зобов’язання та забезпечення становили лише 3,7% у структурі джерел 

формування активів. Це були в основному довгострокові забезпечення (табл. 

2.7). В їх складі варто виокремити пенсії за шкідливі умови, ювілейні та інші 



48 
 

виплати, одноразові виплати при виході на пенсію та резерв невикористаних 

відпусток [35]. 

Для узагальнення структурного аналізу пасиву балансу всіх трьох 

підприємств порівняємо частку їх складових за останній рік, табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Порівняльна структура пасиву балансу ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз», 

ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Статті пасиву 

Структура, % 

ПАТ "Львівгаз" ПАТ "Київгаз" ПАТ "Сумигаз" 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

І. Власний капітал -6,8 -52,7 -64,3 31,9 27,3 25,1 -6,4 -54,1 -85,5 

Зареєстрований 

(пайовий) капітал 
0,0 0,0 0,0 2,6 2,8 3,2 0,1 0,1 0,1 

Додатковий 

капітал 
6,0 8,4 6,7 0,4 0,4 0,5 21,0 36,3 40,7 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

-12,8 -61,1 -71,0 29,0 24,0 21,5 -27,5 -90,6 
-

126,3 

ІІ. Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

3,1 4,1 8,3 4,0 3,3 4,2 2,0 3,9 3,7 

Інші 

довгострокові 

зобов’язання 

2,4 3,3 7,2 4,0 3,2 4,1 1,4 2,2 1,7 

Довгострокові 

забезпечення 
0,7 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,6 2,0 

ІІІ. Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

103,7 148,6 156,0 64,1 69,5 70,7 104,4 150,3 181,8 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість  

100,1 141,6 145,4 58,6 64,5 68,1 102,6 146,2 177,2 

Поточні 

забезпечення 
0,4 0,7 0,8 5,1 4,8 2,5 0,6 1,1 1,3 

Інші поточні 

зобов’язання 
3,2 6,4 9,9 0,5 0,2 0,2 1,2 3,0 3,4 

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

Джерело: додатки А, Б, В. 
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Отже, найбільш позитивні дані були наявні у ПАТ «Київгаз». Оскільки це 

підприємство характеризувалось наявністю нерозподіленого прибутку, який 

однак скоротився від 29% 2017 р. до 21,5% 2019 р. в структурі джерел 

формування активів, що зумовило додатну суму власного капіталу (31,9% та 

21,5% відповідно на поч. і кін. досліджуваного періоду). Окрім цього, частка 

поточних зобов’язань тут була найменшою (64,1% та 70,7% станом на поч. та 

кін. 2017-2019 рр.). Натомість найгірші показники у ПАТ «Сумигаз» – 

зростання непокритого збитку від -27,5% до -126,3% та поточних зобов’язань 

від 104,4% до 181,8%. ПАТ «Львівгаз» займає посередню позицію, однак дані 

цього підприємства є наближеними до результатів ПАТ «Сумигаз». Тобто 

результати аналізу джерел формування активів трьох підприємств показали, що 

найкращі дані у ПАТ «Київгаз», найгірші – ПАТ «Сумигаз» (табл. 2.8). 

Таким чином, можна узагальнити, що серед досліджуваних підприємств 

найбільш сприятливо функціонував механізм формування майна ПАТ 

«Київгаз». Тут був наявний нерозподілений прибуток та сформований 

резервний фонд протягом 2017-2019 рр. В інших підприємствах за останні три 

роки був наявний непокритий збиток, який в деякі періоди навіть зростав в 

динаміці.  

Що стосується структури, то в усіх трьох випадках серед позикових 

джерел переважала частка поточних. Ключовими причинами наявних тенденцій 

є нестабільна економічна ситуація та специфіка діяльності зазначених 

підприємств, зокрема високий ризик нарощення дебіторської заборгованості. В 

той же час варто зазначити, що не iснує чiткого уявлення того, якi результати 

будуть отриманi вiд заходiв уряду, спрямованих на стабілізацію економіки. 

Тому неможливо достовiрно надати оцiнку ефекту впливу економiчного 

середовища на лiквiднiсть та доходи товариств, їх стабiльнiсть та структуру 

операцiй з покупцями та постачальниками. Тому виникає суттєва 

невизначенiсть, що може мати вплив на майбутнi операцiї, можливiсть 

вiдшкодування вартостi активiв та спроможнiсть суб’єктів обслуговувати та 

сплачувати свої борги по мiрi настання термiнiв їх погашення.  
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2.3. Аналіз ключових показників ефективності формування та 

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

 

Для оцінки здатності перетворювати активи у грошові кошти та вчасно 

розраховуватись за своїми зобов’язаннями доцільно розрахувати показники 

ліквідності та платоспроможності досліджуваних підприємств, співставити із  

нормативними значеннями та оцінити їх динаміку. 

Розрахунки вище зазначених показників на основі методики, описаної у 

табл. 1.4, для ПАТ «Львівгаз» подано у табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Львівгаз» 

за 2017-2019 рр. 

Показники 

Роки Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

А1, тис. грн. 37073 37743 161376 670 123633 124303 

А2, тис. грн. 3112665 1947469 2138103 
-

1165196 
190634 -974562 

А3, тис. грн. 32117 65148 120733 33031 55585 88616 

А4, тис. грн. 745945 760049 1084497 14104 324448 338552 

П1, тис. грн. 4053166 4151710 5440901 98544 1289191 1387735 

П2, тис. грн. 17371 17371 18181 0 810 810 

П3, тис. грн. 121212 115077 289525 -6135 174448 168313 

П4, тис. грн. -265064 -1477724 -2247873 
-

1212660 
-770149 -1982809 

Коефіцієнт покриття 

(поточної, загальної 

ліквідності) 

0,782 0,492 0,443 -0,290 -0,048 -0,338 

Коефіцієнт швидкої 

(термінової) ліквідності 
0,774 0,476 0,421 -0,298 -0,055 -0,353 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,009 0,009 0,030 0,000 0,021 0,020 

Джерело: додаток А. 

Як бачимо, коефіцієнт загальної ліквідності був нижчим за нормативне 

значення і скорочувався у динаміці (на 0,34 пункти за 2017-2019 рр.), що 
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оцінюється негативно. Адже це свідчить про те слабку перспективну 

платоспроможність товариства через проміжок часу, рівний тривалості обороту 

всіх його оборотних активів. Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2017 р. 

перебував в межах норми і становив 0,77, однак вже у 2018 р. скоротився на 0,3 

пункти. Це означає, що для даного підприємства перспективна 

платоспроможність через період часу, рівний тривалості обороту його 

дебіторської заборгованості, практично відсутня, або ж така заборгованість 

швидше за все не буде своєчасно погашена. Третій показник також відображає 

негативну тенденцію. Оскільки значення коефіцієнта абсолютної ліквідності 

був нижчим нормативного, хоча і зріс за останні три роки на 0,02 пункти. Тобто 

станом на кін. 2019 р. ПАТ «Львівгаз» не було платоспроможним, що є вкрай 

негативним і потребує реалізації низки заходів (табл. 2.9). 

Розглянемо динаміку показників ліквідності та платоспроможності ПАТ 

«Київгаз». Дані подано у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Київгаз» за 

2017-2019 рр. 

Показники 

Роки Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

А1, тис. грн. 73682 54710 74449 -18972 19739 767 

А2, тис. грн. 625107 550574 355023 -74533 -195551 -270084 

А3, тис. грн. 88216 62450 91038 -25766 28588 2822 

А4, тис. грн. 318897 349791 377704 30894 27913 58807 

П1, тис. грн. 706824 697592 629938 -9232 -67654 -76886 

П2, тис. грн. 1152 1152 3019 0 1867 1867 

П3, тис. грн. 43571 32739 37120 -10832 4381 -6451 

П4, тис. грн. 352342 274068 224935 -78274 -49133 -127407 

Коефіцієнт покриття 

(поточної, загальної 

ліквідності) 

1,112 0,956 0,822 -0,156 -0,133 -0,289 

Коефіцієнт швидкої 

(термінової) ліквідності 
0,987 0,866 0,679 -0,121 -0,188 -0,309 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,104 0,078 0,118 -0,026 0,039 0,014 
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Джерело: додаток Б. 

Згідно із даними табл. 2.10, ситуація ПАТ «Київгаз» є більш ліквідним та 

платоспроможним, на відміну від ПАТ «Львівгаз». Коефіцієнт покриття у 2017 

р. перебував у межах норми. Проте його значення скоротилось у динаміці на 

0,29 пункти і на кін. аналізованого періоду вже не відповідало нормативним 

значенням. Подібна ситуація спостерігається у динаміці коефіцієнта швидкої 

ліквідності. Перші два роки його значення описували позитивну тенденцію, 

однак спадна динаміка (на 0,31 пункти) свідчить про погіршення перспективної 

платоспроможності підприємства. В свою чергу коефіцієнт абсолютної 

ліквідності був нижчим 0,2, тому це свідчить про те, що менше 20% поточних 

зобов’язань підприємство може погасити за рахунок високоліквідних активів, 

хоча і спостерігаємо зростаючу динаміку цього показника за 2017-2019 рр. 

(табл. 2.10). 

Аналогічні розрахунки для ПАТ «Сумигаз» наведено у табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Сумигаз» 

за 2017-2019 рр. 

Показники 

Роки Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

А1, тис. грн. 11919 13845 22800 1926 8955 10881 

А2, тис. грн. 1173064 521028 417123 -652036 -103905 -755941 

А3, тис. грн. 2978 2296 3428 -682 1132 450 

А4, тис. грн. 308003 335263 343291 27260 8028 35288 

П1, тис. грн. 1559188 1298951 
141824

8 
-260237 119297 -140940 

П2, тис. грн. 5888 5888 6397 0 509 509 

П3, тис. грн. 30509 33431 29022 2922 -4409 -1487 

П4, тис. грн. -96338 -469070 -667025 -372732 -197955 -570687 

Коефіцієнт покриття 

(поточної, загальної 

ліквідності) 

0,759 0,412 0,311 -0,347 -0,100 -0,448 

Коефіцієнт швидкої 

(термінової) ліквідності 
0,757 0,410 0,309 -0,347 -0,101 -0,448 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,008 0,011 0,016 0,003 0,005 0,008 
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Джерело: додаток В. 

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Сумигаз» є 

подібною до динаміки ПАТ «Львівгаз». Помітне скорочення коефіцієнта 

покриття та швидкої ліквідності на 0,45 пункти. Їх значення не перебували в 

межах нормативних значень (за винятком показника швидкої ліквідності у 2017 

р. – 0,76). Що стосується коефіцієнта абсолютної ліквідності, то його 

збільшення на 0,01 пункти є позитивним, однак цього недостатньо для 

впевненості у перспективній платоспроможності підприємства, оскільки самі 

значення коефіцієнта були далекими від нормативних (табл. 2.11). 

Таким чином, порівнявши показники ліквідності трьох підприємств, 

можна зазначити, що найбільш ліквідним і платоспроможним залишається ПАТ 

«Київгаз». Найсприятливішим періодом для всіх товариств був 2017 р. Окрім 

складної економічної ситуації в країні, причинами цього було також і 

скорочення власного капіталу у ПАТ «Київгаз» та наявність непокритого 

збитку ПАТ «Сумигаз» та ПАТ «Львівгаз» та зростання короткострокових 

пасивів. Отже, баланс досліджуваних підприємств не був абсолютно ліквідним. 

З метою визначення, які із товариств отримували доходи, що стабільно 

перевищували витрати, визначимо фінансовий стан трьох суб’єктів на основі 

розрахунків абсолютних та відносних показників фінансової стійкості. 

Відповідні розрахунки для ПАТ «Львівгаз» подано у табл. 2.12. 

Як бачимо за всі три роки ПАТ «Львівгаз» перебувало у нестійкому 

фінансовому стані. Адже для цього підприємства, відповідно до отриманих 

значень абсолютних показників Е1, Е2, Е3, виконувалась нерівність Е1 < 0, Е2 < 

0, Е3 ≥ 0. Це означає, що для формування запасів поряд із стабільними 

джерелами підприємство залучає позики.  

Відносні показники відображають також негативну тенденцію. Зокрема 

через наявність непокритого збитку, який спричинив від’ємні значення 

власного капіталу. В результаті коефіцієнт автономії, фінансової залежності, 

фінансової стійкості та індекс постійного активу мали від’ємні значення. 
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Коефіцієнт концентрації позикового капіталу був більшим 0,5. Це 

означає, що частка зобов’язань в структурі фінансування активів надто велика, 

а, отже, підприємство є залежним від залучення позикового капіталу (табл. 

2.12). 

Таблиця 2.12 

Динаміка абсолютних та відносних показників фінансової стійкості ПАТ 

«Львівгаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 

Роки Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Власний капітал, тис. 

грн. 
-265064 -1477724 -2247873 -1212660 -770149 -1982809 

Необоротні активи, тис. 

грн. 
745945 760049 1084497 14104 324448 338552 

Запаси, тис. грн. 31879 64833 120373 32954 55540 88494 

Довгострокові 

зобов'язання, тис. грн. 
121212 115077 289525 -6135 174448 168313 

Короткострокові 

кредити банків, тис. 

грн. 

0 0 0 0 0 0 

Активи, тис. грн. 3920116 2802725 3497025 -1117391 694300 -423091 

Зобов'язання, тис. грн. 4185180 4280449 5744898 95269 1464449 1559718 

Надлишок (+) /нестача 

(-) власних джерел 

формування запасів, 

тис. грн. 

-1042888 -2302606 -3452743 -1259718 
-

1150137 
-2409855 

Надлишок (+) /нестача 

(-) власних та 

довгострокових 

позикових джерел 

формування запасів, 

тис. грн. 

-921676 -2187529 -3163218 -1265853 -975689 -2241542 

Надлишок (+) /нестача 

(-) основних джерел 

формування запасів, 

тис. грн. 

592854 580139 674599 -12715 94460 81745 

Коефіцієнт автономії -0,068 -0,527 -0,643 -0,460 -0,116 -0,575 

Коефіцієнт 

концентрації 

позикового капіталу 

1,068 1,527 1,643 0,460 0,116 0,575 

Коефіцієнт фінансової 

залежності 
-14,789 -1,897 -1,556 12,893 0,341 13,234 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
-0,034 -0,318 -0,341 -0,284 -0,023 -0,307 
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Індекс постійного 

активу 
-2,814 -0,514 -0,482 2,300 0,032 2,332 

Джерело: додаток А. 

Аналогічні розрахунки для ПАТ «Київгаз» подано у табл. 2.13. 

Таблиця 2.13 

Динаміка абсолютних та відносних показників фінансової стійкості ПАТ 

«Київгаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 

Роки Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Власний капітал, тис. грн. 352342 274068 224935 -78274 -49133 -127407 

Необоротні активи, тис. грн. 318897 349791 377704 30894 27913 58807 

Запаси, тис. грн. 88216 62450 91038 -25766 28588 2822 

Довгострокові зобов'язання, 

тис. грн. 
43571 32739 37120 -10832 4381 -6451 

Короткострокові кредити 

банків, тис. грн. 
0 0 0 0 0 0 

Активи, тис. грн. 1103889 
100555

1 
895012 -98338 

-

110539 
-208877 

Зобов'язання, тис. грн. 751547 731483 670077 -20064 -61406 -81470 

Надлишок (+) /нестача (-) 

власних джерел формування 

запасів, тис. грн. 

-54771 -138173 -243807 -83402 
-

105634 
-189036 

Надлишок (+) /нестача (-) 

власних та довгострокових 

позикових джерел 

формування запасів, тис. грн. 

-11200 -105434 -206687 -94234 
-

101253 
-195487 

Надлишок (+) /нестача (-) 

основних джерел формування 

запасів, тис. грн. 

187110 254602 249546 67492 -5056 62436 

Коефіцієнт автономії 0,319 0,273 0,251 -0,047 -0,021 -0,068 

Коефіцієнт концентрації 

позикового капіталу 
0,681 0,727 0,749 0,047 0,021 0,068 

Коефіцієнт фінансової 

залежності 
3,133 3,669 3,979 0,536 0,310 0,846 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
0,359 0,305 0,293 -0,054 -0,012 -0,066 

Індекс постійного активу 0,905 1,276 1,679 0,371 0,403 0,774 

Джерело: додаток Б. 

Згідно із даними табл. 2.13, ПАТ «Київгаз» також перебувало у 

нестійкому фінансовому стані. В цьому випадку також виконувалась нерівність 

Е1 < 0, Е2 < 0, Е3 ≥ 0. Проте, на відміну від першого підприємства, відносні 

показники ПАТ «Київгаз» відображали кращу динаміку. Всі коефіцієнти були 
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більшими 0. Однак, незважаючи на це, частка власного капіталу у структурі 

фінансування активів надто мала (лише 25,1% станом на кін. аналізованого 

періоду). Натомість частка позикового зростала в динаміці і на кін. 2019 р. 

становила 74,9%. 

Коефіцієнт фінансової залежності був більшим за максимальне 

нормативне значення – 2. Коефіцієнт фінансової стійкості скоротився на 0,07 

пункти, тобто частка капіталізованих джерел скоротилась, що теж є негативним 

для фінансового стану. Зрештою індекс постійного активу зростав, що свідчить 

про зростання частки власного капіталу у фінансуванні необоротних активів. В 

цілому такі дані оцінюються негативно (табл. 2.13). 

Розрахунок абсолютних та відносних показників фінансової стійкості 

ПАТ «Сумигаз» наведено у табл. 2.14. 

Як і у випадку інших товариств ПАТ «Сумигаз» протягом 2017-2019 рр. 

перебувало у нестійкому фінансовому стані. В цьому випадку ключовим 

чинником було наявність та зростання непокритого збитку. Відносні показники 

фінансової стійкості перебували за межами нормативних значень. Коефіцієнт 

автономії, концентрації позикового капіталу, фінансової стійкості окрім того, 

що не відповідали нормативним показникам, ще й демонстрували негативну 

динаміку. 

Так, показник автономії скоротився за 2017-2019 рр. на 0,79 пункти, 

фінансової стійкості – на 0,77 пункти. Коефіцієнт концентрації позикового 

капіталу зріс на 0,79 пункти, що свідчить про високу залежність ПАТ 

«Сумигаз» від залучення позик для фінансування активів (табл. 2.14). 

Загалом, дослідження показників фінансової стійкості показало, що всі 

три підприємства протягом 2017-2019 рр. перебували у нестійкому 

фінансовому стані. Найбільш негативну тенденцію продемонстрували ПАТ 

«Львівгаз» та ПАТ «Сумигаз».  

Натомість показники ПАТ «Київгаз» були більш наближені до 

нормативних значень, особливо у 2017 р. Проте проблема забезпеченості 

активів стабільними джерелами фінансування залишається актуальною для всіх 
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трьох підприємств і потребує проведення комплексу заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності формування й використання активів. 

Таблиця 2.14 

Динаміка абсолютних та відносних показників фінансової стійкості ПАТ 

«Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 

Роки Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Власний капітал, тис. грн. -96338 -469070 -667025 -372732 -197955 -570687 

Необоротні активи, тис. 

грн. 
308003 335263 343291 27260 8028 35288 

Запаси, тис. грн. 2848 1765 3386 -1083 1621 538 

Довгострокові 

зобов'язання, тис. грн. 
30509 33431 29022 2922 -4409 -1487 

Короткострокові кредити 

банків, тис. грн. 
0 0 0 0 0 0 

Активи, тис. грн. 1495907 866543 780018 -629364 -86525 -715889 

Зобов'язання, тис. грн. 1592245 1335613 1447043 -256632 111430 -145202 

Надлишок (+) /нестача (-) 

власних джерел 

формування запасів, тис. 

грн. 

-407189 -806098 -1013702 -398909 -207604 -606513 

Надлишок (+) /нестача (-) 

власних та 

довгострокових позикових 

джерел формування 

запасів, тис. грн. 

-376680 -772667 -984680 -395987 -212013 -608000 

Надлишок (+) /нестача (-) 

основних джерел 

формування запасів, тис. 

грн. 

274646 300067 310883 25421 10816 36237 

Коефіцієнт автономії -0,064 -0,541 -0,855 -0,477 -0,314 -0,791 

Коефіцієнт концентрації 

позикового капіталу 
1,064 1,541 1,855 0,477 0,314 0,791 

Коефіцієнт фінансової 

залежності 
-15,528 -1,847 -1,169 13,680 0,678 14,358 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
-0,044 -0,503 -0,818 -0,459 -0,315 -0,774 

Індекс постійного активу -3,197 -0,715 -0,515 2,482 0,200 2,682 

Джерело: додаток В. 

Проаналізуємо групу показників, яка відображає стан, рух та 

ефективність використання основних фондів. Відповідно до методики їх 
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розрахунку, наведеної у табл. 1.6, визначимо їх для ПАТ «Львівгаз», дані 

подано у табл. 2.15. 

 

Таблиця 2.15 

Динаміка ключових показників стану, руху та ефективності використання 

основних фондів ПАТ «Львівгаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 

Роки Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Знос основних засобів, 

тис. грн. 
-638403 -695603 -767048 -57200 -71445 -128645 

Первісна вартість 

основних засобів 
1324307 1370003 1586720 45696 216717 262413 

Первісна вартість 

основних засобів, що 

надійшли, тис. грн. 

15060 36094 181062 21034 144968 166002 

Первісна вартість 

основних засобів на кін. 

р., тис. грн. 

1324307 1370003 1586720 45696 216717 262413 

Первісна вартість 

основних засобів, що 

вибули, тис. грн. 

1195 1495 556 300 -939 -639 

Первісна вартість 

основних засобів на поч. 

р., тис. грн. 

1295931 1324307 1370003 28376 45696 74072 

Чистий дохід, тис. грн. 5930810 5 965 120 4 956 720 34310 -1008400 -974090 

Середньорічна вартість 

основних засобів, тис. 

грн. 

1310119 1347155 1478361,5 37036 131206,5 168242,5 

Валовий прибуток, тис. 

грн. 
96979 -243089 -790587 -340068 -547498 -887566 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 
0,482 0,508 0,483 0,026 -0,024 0,001 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів 
0,518 0,492 0,517 -0,026 0,024 -0,001 

Коефіцієнт надходження 

основних засобів 
0,011 0,026 0,114 0,015 0,088 0,103 

Коефіцієнт вибуття 

основних засобів 
0,001 0,001 0,000 0,000 -0,001 -0,001 

Коефіцієнт приросту 

основних засобів 
0,011 0,026 0,132 0,015 0,106 0,121 

Фондовіддача 4,527 4,428 3,353 -0,099 -1,075 -1,174 

Фондомісткість 0,221 0,226 0,298 0,005 0,072 0,077 

Рентабельність 

(збитковість) основних 

засобів, % 

7,402 -18,045 -53,477 -25,447 -35,433 -60,880 
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Джерело: додаток А. 

Коефіцієнт зносу ПАТ «Львівгаз» протягом 2017-2019 рр. перебував у 

межах норми, тобто менше 50% основних засобів були зношеними (48,3% на 

кін. 2019 р.). В в’язку з цим, придатними для використання були понад 50% 

основних фондів (51,7% на кін. 2019 р.).  

Коефіцієнт надходження суттєво перевищував коефіцієнт вибуття і зріс 

на 0,1 пункти протягом 2017-2019 рр. в той час, коли коефіцієнт вибуття 

скоротився на 0,001 пункти за аналогічний період. Це спричинило зростання 

коефіцієнта приросту основних засобів на 0,12 пункти, що є позитивним.  

Фондовіддача свідчить про те, що на 1 грн. вартості основних засобів 

припадала на кін. аналізованого періоду 3,4 грн. чистого доходу, а на поч. – 4,5 

грн. Натомість на 1 грн. чистого доходу припадало у 2017 р. 22 коп. основних 

засобів та 30 коп. у 2019 р. Рентабельність основних засобів була наявна у 2017 

р. на рівні 7,4%, однак надалі вона перейшла у збитковість на рівні 53,5% у 

2019 р.  

Відтак, оцінити позитивно показники стану, руху та ефективності 

використання основних засобів ПАТ «Львівгаз» важко. 

Адже ключовий показник – рентабельність основних фондів, – у 2018-

2019 р. відображає від’ємні значення через наявність валового збитку в цей 

період. Хоча показники стану та руху основних фондів перебували у межах 

норми (табл. 2.15). 

Розглянемо аналогічні показники для ПАТ «Київгаз». Відповідні 

розрахунки наведено у табл. 2.16. 

Як бачимо, показники стану ПАТ «Київгаз» за 2017-2019 рр. були гірші, 

ніж у ПАТ «Львівгаз». Зокрема, коефіцієнт зносу зріс на 0,07 пункти і на кін. 

2019 р. понад 63% основних засобів були зношеними, натомість лише 36% 

придатними. Коефіцієнт надходження випереджав коефіцієнт вибуття, проте 

вони скоротились у динаміці (перший на 0,04 пункти і другий на 0,004 пункти). 

Це спричинило зменшення коефіцієнта приросту основних фондів на 0,04 

пункти.  
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Значення фондовіддачі суттєво перевищували відповідні значення для 

попереднього підприємства. Тут на 1 грн. вартості основних засобів припадало 

69 грн. чистого доходу, і на 1 грн. чистого доходу припадало 0,01 грн. вартості 

основних фондів, про що свідчить значення фондомісткості. 

Таблиця 2.16 

Динаміка ключових показників стану, руху та ефективності використання 

основних фондів ПАТ «Київгаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 

Роки Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Знос основних засобів, тис. 

грн. 
-387788 -434160 -484408 -46372 -50248 -96620 

Первісна вартість основних 

засобів, тис. грн. 
682016 718964 761866 36948 42902 79850 

Первісна вартість основних 

засобів, що надійшли, тис. 

грн. 

59138 51394 38992 -7744 -12402 -20146 

Первісна вартість основних 

засобів на кін. р., тис. грн. 
682016 718964 761866 36948 42902 79850 

Первісна вартість основних 

засобів, що вибули, тис. 

грн. 

7343 4717 5430 -2626 713 -1913 

Первісна вартість основних 

засобів на поч. р., тис. грн. 
612553 682016 718964 69463 36948 106411 

Чистий дохід, тис. грн. 1863808 2 164 621 1 532 498 300813 
-

632123 
-331310 

Середньорічна вартість 

основних засобів, тис. грн. 
33240,5 28055,5 22211 -5185 -5844,5 

-

11029,5 

Валовий прибуток, тис. 

грн. 
187595 191 847 163 677 4252 -28170 -23918 

Коефіцієнт зносу основних 

засобів 
0,569 0,604 0,636 0,035 0,032 0,067 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів 
0,431 0,396 0,364 -0,035 -0,032 -0,067 

Коефіцієнт надходження 

основних засобів 
0,087 0,071 0,051 -0,015 -0,020 -0,036 

Коефіцієнт вибуття 

основних засобів 
0,012 0,007 0,008 -0,005 0,001 -0,004 

Коефіцієнт приросту 

основних засобів 
0,085 0,068 0,047 -0,016 -0,022 -0,038 

Фондовіддача 56,070 77,155 68,997 21,085 -8,158 12,927 

Фондомісткість 0,018 0,013 0,014 -0,005 0,002 -0,003 

Рентабельність основних 564,357 683,812 736,919 119,456 53,106 172,562 
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засобів, % 

Джерело: додаток Б. 

Проте найбільш сприятливим є значення рентабельності основних 

значень. Вони окрім того, що відображали прибутковість, ще й зросли в 

динаміці за аналізований період аж на 172,6%, що характеризує ефективне 

використання основних засобів на підприємстві (табл. 2.16). 

Розрахунки показників стану, руху та ефективності використання 

основних фондів для ПАТ «Сумигаз» подано у табл. 2.17. 

Як свідчать дані табл. 2.17, дані є подібними до отриманих результатів 

ПАТ «Львівгаз». Зокрема, менше 50% основних засобів були зношеними і 

понад 50% - придатними. Коефіцієнт приросту основних засобів зріс за 

аналізований період до 0,04 пункти, що характеризує зростання обсягів 

надходження основних засобів вищими темпами, ніж їх вибуття. Показник 

фондовіддачі скоротився на 2,2 пункти тоді, як показник фондомісткості зріс на 

0,1 пункти. Основні засоби використовувались ефективно лише у 2017 р., 

надалі можемо спостерігати збитковість їх використання, яка, окрім того, 

зросла до 21,9% на кін. 2019 р. (табл. 2.17). 

Для оцінки ефективності використання ресурсів проаналізуємо динаміку 

показників ділової активності (оборотності). Відповідні розрахунки для ПАТ 

«Львівгаз» наведені у додатку П. Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості ПАТ «Львівгаз» за 2017-2019 рр. зріс на 0,3 пункти і на кін. 2019 

р. становив 0,33. Загалом зростання цього показника оцінюється позитивно, 

адже свідчить про покращення платіжної дисципліни покупців та/або 

скорочення обсягів продажу в кредит. В зв’язку з цим тривалість обороту 

дебіторської заборгованості зменшилась на 24 дні, що свідчить про скорочення 

тривалості перебування коштів в дебіторській заборгованості. 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості скоротився на 0,4 

пункти за період, тривалість обороту кредиторської заборгованості зросла на 82 

дні. Наявна динаміка є негативною, адже означає, що швидкість розрахунків з 

кредиторами зменшилась і про додаткове залучення комерційного кредиту. 
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Крім цього, динаміка тривалості обороту кредиторської заборгованості свідчить 

про збільшення періоду повернення підприємством своїх боргів. 

Таблиця 2.17 

Динаміка ключових показників стану, руху та ефективності використання 

основних фондів ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 

Роки Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Знос основних засобів, 

тис. грн. 
-218840 -241560 -264170 -22720 -22610 -45330 

Первісна вартість 

основних засобів, тис. 

грн. 

495872 530717 565501 34845 34784 69629 

Первісна вартість 

основних засобів, що 

надійшли, тис. грн. 

20463 28967 33125 8504 4158 12662 

Первісна вартість 

основних засобів на кін. 

р., тис. грн. 

495872 530717 565501 34845 34784 69629 

Первісна вартість 

основних засобів, що 

вибули, тис. грн. 

1 430 1747 429 1317 1746 

Первісна вартість 

основних засобів на поч. 

р., тис. грн. 

612553 682016 718964 69463 36948 106411 

Чистий дохід, тис. грн. 2964467 2 512 970 2 003 589 -451497 -509381 -960878 

Середньорічна вартість 

основних засобів, тис. 

грн. 

554212,

5 
606366,5 642232,5 52154 35866 88020 

Валовий прибуток, тис. 

грн. 
43486 -68 834 -140 378 -112320 -71544 -183864 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 
0,441 0,455 0,467 0,014 0,012 0,026 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів 
0,559 0,545 0,533 -0,014 -0,012 -0,026 

Коефіцієнт надходження 

основних засобів 
0,041 0,055 0,059 0,013 0,004 0,017 

Коефіцієнт вибуття 

основних засобів 
0,000 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 

Коефіцієнт приросту 

основних засобів 
0,033 0,042 0,044 0,008 0,002 0,010 

Фондовіддача 5,349 4,144 3,120 -1,205 -1,025 -2,229 

Фондомісткість 0,187 0,241 0,321 0,054 0,079 0,134 

Рентабельність 

(збитковість) основних 

засобів, % 

7,846 -11,352 -21,858 -19,198 -10,506 -29,704 

Джерело: додаток В. 
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Порівнявши показники оборотності дебіторської та кредиторської 

заборгованості, можна узагальнити, що відповідні дані для дебіторської 

заборгованості протягом усього періоду перевищували над показниками 

кредиторської. Така тенденція є позитивною, оскільки означає, що для даного 

суб’єкта наявні умови для формування вільних грошових коштів. Однак при 

цьому найважливішою умовою є дотримання договірних зобов’язань 

дебіторами. 

Коефіцієнт оборотності запасів ПАТ «Львівгаз» за 2017-2019 рр. 

скоротився аж на 303,9 пункти, натомість тривалість їх обороту зросла на 56 

днів. Такі дані означають, що обсяги неліквідних активів товариства зросли і 

структура активів погіршилась. Причиною цього може бути зниження попиту. 

Крім цього, кількість днів, протягом яких грошові кошти перебували у 

виробничих запасах, зросла, що також оцінюється негативно. 

Показник фондовіддачі, як бачимо, скоротився на 1,2 пункти, а тривалість 

їх обороту зросла на 28 днів. Хоча коефіцієнт оборотності оборотних активів 

зріс на 0,3, а період їх обороту скоротився, всі ж таки наявна тенденція є 

негативною. Адже чинником таких даних може бути скорочення обсягів 

реалізації або ж завищена вартість капітальних вкладень (додаток П). 

Відповідні розрахунки показників ділової активності ПАТ «Київгаз» 

наведено у додатку Р. Як свідчать його дані, ситуація є кращою, ніж у 

попереднього об’єкта дослідження. Зокрема, коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості зріс на 0,2 пункти, тривалість її обороту – на 5 днів. 

Натомість коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості скоротився на 

0,5 пункти, тривалість її обороту зросла аж на 35 днів. Окрім цього, протягом 

усього періоду коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 

перевищував відповідних показник кредиторської. Це свідчить про наявність 

умов для формування вільних грошових коштів на підприємстві, а також про 

скорочення кількості днів розрахунків із дебіторами та пришвидшення 

розрахунків із кредиторами. 
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Коефіцієнт оборотності запасів скоротився на 3,4 пункти,  тривалість їх 

обороту зросла на 3 дні. Коефіцієнт оборотності оборотних активів зріс на 0,1 

пункти і досягнув позначки 2,6 станом на кін. аналізованого періоду, а 

тривалість їх обороту скоротилась на 6 днів. Дана тенденція свідчить про 

погіршення структури активів підприємства в контексті їх ліквідності 

(збільшення неліквідних активів). 

Ефективність використання основних засобів ПАТ «Київгаз» 

покращилась. Про це свідчить зростання коефіцієнта оборотності основних 

засобів на 12,9 пункти та скорочення тривалості їх обороту на 1 день (додаток 

Р). 

Розглянемо показники ділової активності ПАТ «Сумигаз». Відповідні 

розрахунки наведено у додатку С. Передусім варто зазначити, що динаміка 

коефіцієнтів оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості є 

найбільш позитивною серед усіх трьох підприємств. Відтак, перший показник 

зріс на 1,5 пункти, другий – скоротився на 0,6 пункти. Відповідно період 

оборотності дебіторської заборгованості зменшився на 47 днів, кредиторської – 

зріс на 63 дні. Це свідчить про скорочення тривалості перебування коштів у 

дебіторській заборгованості та пришвидшення розрахунків із кредиторами. 

Коефіцієнт оборотності запасів скоротився на 303,9 пункти і у 2019 

досягнув значення 6,4, а тривалість зросла на 56 дні. Натомість коефіцієнт 

оборотності основних засобів скоротився на 1,2 пункти, тривалість їх обороту 

зросла на 28 дні, коефіцієнт оборотності оборотних активів збільшився на 0,3 

пункти, тривалість їх обороту скоротився на 26 дні. Такі дані свідчать про 

збільшення обсягів низьколіквідних активів, зменшення обсягів реалізації 

продукції, високу вартість капітальних вкладень. Тобто в цілому динаміка є 

негативною (додаток С). 

Для повноцінного аналізу ділової активності розглянемо динаміку 

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

Тривалість виробничого циклу рівна тривалості обігу запасів. Як бачимо 

із рис. 2.1, найкраща ситуація була наявна у ПАТ «Сумигаз» (зростання 
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показника від 0,42 до 0,44 днів). Адже значення цього показника було 

найменшим, що свідчить про найменшу кількість днів, протягом яких грошові 

кошти перебували у виробничих запасах [29].  

Натомість, на кін. 2019 р. найбільш негативна динаміка наявна у ПАТ 

«Львівгаз». Оскільки можемо спостерігати різке зростання коефіцієнта до 57,3 

днів. ПАТ «Київгаз» в даному випадку займає посередню позицію (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Динаміка показника тривалості виробничого циклу ПАТ 

«Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Джерело: додатки П, Р, С. 

Операційний цикл показує, скільки в середньому днів необхідно для 

виробництва, продажу й оплати продукції та послуг підприємства [16]. 
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Рис. 2.2. Динаміка показника тривалості операційного циклу ПАТ 

«Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Джерело: додатки П, Р, С. 

Тобто загалом динаміка протягом 2017-2019 рр. була найбільш 

позитивною у ПАТ «Сумигаз». Адже на кін. 2019 р. значення цього показника 

становило найменше – 88 днів. Натомість ПАТ «Львівгаз» відображає найбільш 

негативну динаміку – зростання тривалості операційного циклу до 214 днів, – а 

ПАТ «Львівгаз» займає посередню позицію (рис. 2.2). 

Значення показника тривалості фінансового циклу впродовж 

аналізованого періоду у всіх трьох підприємствах були від’ємними (рис. 2.3). А 

отже, підприємства отримували гроші від клієнтів раніше, ніж розраховувались 

із кредиторами, управління оборотними активами та виконання зобов’язань 

дебіторів й перед кредиторами здійснювались неефективно [32]. 

 

Рис. 2.3. Динаміка показника тривалості фінансового циклу ПАТ 

«Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Джерело: додатки П, Р, С. 

Зрештою, для комплексної оцінки ефективності використання 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів підприємств розглянемо 

динаміку показників рентабельності [63]. Розрахунки подано у додатках Т, У, Ф 

відповідно для ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Сумигаз». 
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Дослідивши показники рентабельності ПАТ «Львівгаз», можна 

узагальнити, що підприємство було збитковим за усіма показниками, окрім 

періоду 2018-2019 рр. за чистою рентабельністю власного капіталу. Це 

пов’язано насамперед із наявністю збитку протягом 2017-2019 рр. Окрім цього, 

варто зазначити, що найбільш несприятливий для підприємства був 2018 р. 

Адже саме протягом 2017-2018 рр. можемо спостерігати найбільші прирости за 

усіма показниками рентабельності.  

Коефіцієнт стійкості економічного зростання скоротився до 34,3%. Це 

означає, що сума чистого прибутку в забезпеченні стійкого зростання основної 

діяльності ПАТ «Львівгаз» скоротилась. Тобто в даному випадку важко 

говорити про підвищення ефективності діяльності підприємства в майбутньому 

[5]. Окрім того, період окупності активів та власного капіталу зросли в динаміці 

на 1,8 та 2,5 р. відповідно. Дана тенденція є негативною, оскільки свідчить про 

збільшення періоду, необхідного для отримання вигод від використання активів 

та вкладення капіталу для їх фінансування (додаток Т). 

Розрахунок показників рентабельності ПАТ «Київгаз» подано у додатку 

У.  

Підприємство було прибутковим у 2017 р. Відповідно цей рік був 

найбільш сприятливим для товариства. Адже воно було рентабельним за 

більшістю показниками рентабельності. Однак до 2019 р. ситуація 

погіршувалась і на кінець аналізованого періоду можемо бачити, що 

підприємство було збитковим.  

Коефіцієнт стійкості економічного зростання досягнув позначки -21,5% 

(незважаючи на те, що впродовж аналізованого періоду підприємство не мало 

непокритого збитку і навіть формувало резервний фонд, однак їх сума на кінець 

періоду було значно меншою, ніж на початок), період окупності активів та 

власного капіталу становили від’ємні значення. Таким чином, в даному випадку 

показники рентабельності також відображали негативну тенденцію (додаток У). 

Показники рентабельності останнього підприємства також оцінюються 

негативно. Адже протягом останніх трьох років тут була наявна збитковість 
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активів, виробничих фондів та реалізованої продукції. Коефіцієнт стійкості 

економічного зростання скоротився до 30,1% у 2019 р., а періоди окупності 

активів й власного капіталу зросли на 0,8 та 3 р. відповідно (додаток Ф). 

Отже, порівняємо ключові показники всіх товариств, табл. 2.18. 

Таблиця 2.18 

Ключові показники формування й використання активів ПАТ «Львівгаз», 

ПАТ «Київгаз», ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 

ПАТ "Львівгаз" ПАТ "Київгаз" ПАТ "Сумигаз" 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Коефіцієнт 

покриття 

(поточної, 

загальної 

ліквідності) 

0,78 0,49 0,44 1,11 0,96 0,82 0,76 0,41 0,31 

Коефіцієнт 

автономії 
-0,07 -0,53 -0,64 0,32 0,27 0,25 -0,06 -0,54 -0,86 

Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 

-0,03 -0,32 -0,34 0,36 0,31 0,29 -0,04 -0,50 -0,82 

Коефіцієнт 

зносу основних 

засобів 

0,48 0,51 0,48 0,57 0,60 0,64 0,44 0,46 0,47 

Фондовіддача 4,53 4,43 3,35 56,07 77,16 69,00 5,35 4,14 3,12 

Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

2,03 2,36 2,33 3,23 4,44 3,38 2,71 2,94 4,17 

Коефіцієнт 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості 

1,54 1,47 1,15 2,45 2,66 1,95 2,10 1,76 1,54 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних 

активів 

1,92 2,29 2,23 2,51 3,00 2,61 2,61 2,92 4,14 

Чиста 

рентабельність 

(збитковість) 

активів, % 

-16,97 -36,27 -24,26 0,35 -7,42 -5,08 -20,46 -31,32 -24,66 

Коефіцієнт 

стійкості 

економічного 

зростання, % 

246,24 82,06 34,26 -4,23 -28,56 -21,54 302,79 79,47 30,07 
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Період 

окупності 

власного 

капіталу, рік 

-0,09 0,71 2,44 98,06 -4,00 -5,16 -0,17 0,76 2,80 

Джерело: додатки А, Б, В. 

Таким чином, проаналізувавши ключові показники формування та 

використання активів ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Сумигаз», 

можемо узагальнити, що найбільш позитивну тенденцію відображає ПАТ 

«Київгаз». Зокрема, коефіцієнти покриття (0,82), автономії (0,25) та фінансової 

стійкості (0,29) мають найвищі значення тоді, як останні два показники ПАТ 

«Львівгаз» й ПАТ «Сумигаз» є взагалі від’ємними станом на кін. 2019 р. Отже, 

результати інших двох підприємств є досить схожими. Проте за показниками 

ділової активності найбільш позитивну тенденцію відображало ПАТ 

«Сумигаз». Загалом всі три підприємства не були абсолютно ліквідними чи 

фінансово стійкими.  

Починаючи із 2018 р. можемо спостерігати зростання збитковості 

товариств і станом на кін. 2019 р. всі три підприємства були збитковими 

відповідно до показника чистої рентабельності (збитковості) активів. Зокрема, 

ефективність використання активів та власного капіталу для формування 

прибутку зменшилась. Разом із тим, коефіцієнт реінвестування та стійкості 

економічного зростання свідчать про перспективну невизначеність товариств в 

плані ефективності функціонування.  А тому варто визначити ключові чинники 

впливу на визначену тенденцію в розрізі всіх суб’єктів та виокремити можливі 

шляхи покращення їх функціонування в контексті формування й використання 

їх майнових ресурсів. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО 

ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ (ЛОКАЛЬНІ) ТРУБОПРОВОДИ 

 

3.1. Врегулювання дебіторської заборгованості ПАТ «Львівгаз», ПАТ 

«Київгаз», ПАТ «Сумигаз» 

 

Як свідчать вище наведені розрахунки, у всіх трьох підприємствах процес 

формування та використання активів за 2017-2019 рр. не був ефективним. 

Наявні тенденції призвели до збитковості діяльності в цілому і постійне 

збільшення залучення позикового капіталу.  

В структурі самих активів велика проблема підприємств, які надають 

послуги в сфері газифікації, є наявність дебіторської заборгованості. Адже такі 

товариства мають велику суспільну значимість і припинити надавати послуги 

вони не здатні. Окрім цього, ці підприємства суттєво залежать від державного 

регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг. 

До ключових завдань НКРЕКП, пов’язаних із діяльністю досліджуваних 

підприємств, можна віднести: 

1) участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної 

політики у сферах функціонування ринків природного газу; 

2) здійснення ліцензування господарської діяльності у нафтогазовому 

комплексі відповідно до вимог чинного законодавства;захист прав споживачів 

товарів (послуг) на ринку; 
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3) розроблення і затвердження інструкцій про порядок видачі ліцензій, 

правила користування природним газом для юридичних осіб, порядок доступу 

до Єдиної газотранспортної системи України тощо; 

4) участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій на ринку 

природного газу; 

5) встановлення цін (тарифів) на товарний природний газ власного 

видобутку для суб'єктів, визначених законом; 

6) встановлення граничних цін на природний газ, тарифів на його 

транспортування й постачання та ін. [58].  

Саме ця залежність від НКРЕКП є одним із чинників нарощення 

підприємствами дебіторської заборгованості. Адже, як було проаналізовано у 

підпункті 2.1, для всіх суб’єктів були характерними значні її суми, за деякими її 

видами спостерігалась зростаюча динаміка.  

Сучасні і часто застосовувані підходи до управління дебіторською 

заборгованістю можна згрупувати у чотири напрями: 

1) психологічні - нагадування по телефону, факсу, пошті, 

використання ЗМІ чи поширення інформації серед суміжних постачальників, 

що загрожує боржнику втратою іміджу (якщо йдеться про споживачів – 

юридичних осіб) [86]; 

2) економічні – фінансові санкції (штраф, пеня, неустойка), 

передача в заставу майна і майнових прав, призупинення постачання [14]; 

3) юридичні – претензійна робота, досудове переписування, подача 

позову в господарський суд; 

4) альтернативні інструменти – взаємозалік, реструктуризація, 

погашення дебіторської заборгованості шляхом врахування платежів до 

бюджету [43]. 

На наш погляд, підприємству слід розглянути три основні способи 

управління дебіторською заборгованістю:  

- застава;  
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- продаж заборгованості, що може бути здійснене через факторинг 

(купівля факторинговою компанією грошових вимог постачальника до 

покупців за визначену винагороду);  

- створення клірингових центрів [4]. 

Розглянемо детальніше ці три напрями управління дебіторською 

заборгованістю. 

Заставою, відповідно до Закону України «Про заставу», може бути 

забезпечена будь-яка дійсна існуюча або майбутня вимога, що не суперечить 

законодавству України, зокрема така, що випливає з договору позики, кредиту, 

купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу тощо. Предметом застави може 

бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено 

заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення. 

Предметом застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця 

після укладення договору застави, в тому числі продукція, плоди та інші 

прибутки, якщо це передбачено договором. Сторонами договору застави 

(заставодавцем і заставодержателем) можуть бути фізичні, юридичні особи та 

держава. Заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа (майновий 

поручитель). 

Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави 

в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого 

заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи 

договором [51]. 

Відповідно до ст. 1077-1078 Цивільного кодексу України, за  договором  

факторингу (фінансування) під відступлення 

права  грошової  вимоги)  одна  сторона   (фактор)   передає   або 

зобов'язується  передати  грошові  кошти  в  розпорядження  другої 

сторони (клієнта) за плату,  а клієнт відступає або зобов'язується 

відступити  факторові  своє право грошової вимоги до третьої особи 

(боржника). Зобов'язання  фактора   за   договором   факторингу   може 
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передбачати  надання  клієнтові  послуг,  пов'язаних  із  грошовою 

вимогою, право якої він відступає. 

Предметом договору факторингу  може  бути  право  грошової 

вимоги,  строк  платежу  за  якою настав (наявна вимога),  а також 

право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога) [81]. 

Клірингова діяльність являє собою професійну діяльність на фондовому 

ринку, яка здійснюється кліринговими установами та Розрахунковим центром з 

обслуговування договорів на фінансових ринках на підставі ліцензії, має 

виключний характер та полягає у визначенні взаємних зобов’язань, що 

підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших 

фінансових інструментів, їх взаємозаліку, підготовці документів (інформації) 

для проведення розрахунків, створенні гарантійних фондів для зниження 

ризику невиконання зобов’язань та забезпечення завершення розрахунків за 

договорами [39]. 

Створення клірингових центрів дозволяє здійснювати клірингові 

операції, що включають збір та аналіз інформації щодо результатів торгівлі, на 

основі яких будуть здійснюватись фінансові операції, які забезпечують 

виконання зобов’язань за укладеними угодами [4]. 

Перехід дебіторської заборгованості у сумнівну чи безнадійну є 

найбільш небезпечним для підприємства. Тому під час управління 

дебіторською заборгованістю важливо передусім відстежувати її залежно від 

строків непогашення, а також визначати коефіцієнт знецінення та формувати 

резерв під кредитні ризики. На основі цієї інформації рішення про застосування 

методів управління дебіторською заборгованістю буде більш ефективним. 

Відповідні розрахунки для ПАТ «Львівгаз» та ПАТ «Сумигаз» наведені у 

примітках до їх фінансових звітностей. Розглянемо детальніше ці дані, табл. 

3.1. 

Як бачимо, основна сума дебіторської заборгованості аналізованих 

підприємств з терміном непогашення 0-91 днів. При цьому коефіцієнт 

знецінення є найменшим і становить 15,95% для ПАТ «Львівгаз»  та 13,49% для 
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ПАТ «Сумигаз». Цей показник дає підстави стверджувати, що з відповідним 

відсотком ймовірності дані суми дебіторської заборгованості будуть знецінені.  

Відтак, варто зазначити, що найбільш імовірно (понад 74,07% та 

98,02%)  дебіторська заборгованість із строками непогашення понад 274 дні 

перейде у безнадійну. А тому для ПАТ «Львівгаз» важливо передусім 

переглянути ті договори, які спричинили виникнення дебіторської 

заборгованості на суму 202 тис. грн., а для ПАТ «Сумигаз» - 305 тис. грн. 

Доцільно застосувати факторингові послуги до цих контрактів. В подальшому 

ефективним методом управління дебіторською заборгованістю буде застава та 

створення клірингових центрів.  

Таблиця 3.1 

Розподіл дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ПАТ 

«Львівгаз» та ПАТ «Сумигаз» за термінами непогашення станом на кін. 2019 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 "Сумигаз" 

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 

Джерело: [34; 35]. 

Окрім цього, як бачимо, створених резервів під кредитні ризики для 

обох суб’єктів є недостатньо для покриття всієї суми дебіторської 

заборгованості. В зв’язку з цим, варто переглянути політику розподілу доходів 
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та спрямувати більшу їх частину на фінансування непередбачуваних обставин 

(табл. 3.1). 

Розподіл дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ПАТ 

«Київгаз» станом на 31.12.2019 р. подано на рис. 3.1. 

Як бачимо, основна сума торгової дебіторської заборгованості ПАТ 

«Київгаз» станом на 31.12.2019 р. за строками непогашення є близькою до 

безнадійної – понад 240 днів. Така тенденція є особливо небезпечною для 

даного підприємства. Для її погашення було створено резерв у сумі 463836 тис. 

грн. Тому 255500 тис. грн. можуть перейти у безнадійну дебіторську 

заборгованість. В зв’язку з цим її краще передати факторинговій компанії (рис. 

3.1) [70].  

 

 

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

послуги ПАТ «Київгаз» за термінами непогашення станом на кін. 2019 р., тис. 

грн. 

Джерело: [33]. 

Таким чином, ключовою проблемою підприємств, які функціонують на 

ринку газу, є швидке нарощення дебіторської заборгованості. Дослідивши 

детальніше наявну ситуацію ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз» та ПАТ 
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«Сумигаз», варто зазначити, що найгірша ситуація в цьому контексті наявна на 

другому підприємстві. Адже найбільша сума заборгованості з боку споживачів 

є найтривалішою за термінами непогашення. Для всіх трьох суб’єктів важливо 

проводити злагоджену та ефективну політику управління дебіторською 

заборгованістю і за необхідності найбільш оптимальними методами буде 

застосування застави, клірингу та факторингу. Це забезпечить постійну 

наявність обігових коштів і покращить платоспроможність аналізованих 

об’єктів дослідження.   

 

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

«Сумигаз» як метод покращення фінансування їх активів 

 

За результатами проведеного аналізу джерел фінансування активів трьох 

підприємств було виявлено, що їх структура не є оптимальною. Адже 

досліджувані об’єкти протягом 2017-2019 рр. залучали значні суми позикових 

ресурсів. Більша частина цих зобов’язань має короткостроковий характер. А 

отже, термін їх повернення настане незабаром і для покриття цих позик 

підприємства швидше за все будуть залучати додаткові ресурси.  

Одним із методів оптимізації структури капіталу є аналіз фінансового 

левериджу. Збільшення обсягів залучених ресурсів збільшує рівень фінансового 

левериджу. Саме тому більшість авторів пов’язують цю категорію із 

фінансовим ризиком [85]. 

Значення дослідження структури капіталу підприємства, оцінки її 

ефективності і визначення найбільш оптимального співвідношення між 

власним та залученим капіталом полягає насамперед в тому, що цей процес дає 

змогу не лише оцінити фінансовий ризик, а й створити необхідний рівень 

фінансової безпеки суб’єкта в майбутньому. Це дозволяє попередити кризові 

ситуації [28]. 

Отже, визначимо, як впливає різна структура капіталу на рентабельність 

діяльності ПАТ «Київгаз». Відповідні розрахунки подано у табл. 3.2. Для інших 
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двох підприємств збільшення частки позикового капіталу є ризиковим, 

зважаючи на збитковість їх діяльності за останні три роки. Тому для ПАТ 

«Львівгаз» й ПАТ «Сумигаз» доцільно розглянути можливості збільшення 

власного капіталу, а також підвищити ефективність використання активів. 

Як бачимо, від'ємне значення ефекту фінансового левериджу в перших 

чотирьох випадках свідчить про збільшення фінансового ризику через 

недостатність економічної рентабельності активів. Однак при збільшенні 

частки залучення власного капіталу відповідний показник має додатні 

значення.  

Таблиця 3.2 

Розрахунок ефекту фінансового левериджу для ПАТ «Київгаз» за 2019 р. 

Показники 

Варіанти залучення капіталу 

25/75 

(2019 р.) 
40/60 60/40 70/30 80/20 90/10 

Сума капіталу, тис. грн. 895012 895012 895012 895012 895012 895012 

Сума власного 

капіталу, тис. грн. 
224 935 358004,8 537007,2 626508,4 716009,6 805510,8 

Сума позикового 

капіталу, тис. грн. 
670 077 537007,2 358004,8 268503,6 179002,4 89501,2 

Коефіцієнт фінансового 

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

Сума валового 

прибутку, тис. грн. 
163677 163677 163677 163677 163677 163677 

Коефіцієнт валової 

рентабельності активів, 

% 

18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 

Ставка відсотка за 

кредит без врахування 

ризику, % 

17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 

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. 
138230,1 102836,9 65574,55 48541,62 32041,43 15896,41 

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. 
4580,45 10951,22 17658,44 20724,37 23694,4 26600,51 

Сума чистого прибутку, 20 866 49 889 80 444 94 411 107 941 121 180 



78 
 

тис. грн. 

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 

Джерело: [3; 33; 59]. 

1 – Обрана середня ставка за кредитами у гривні для корпоративних клієнтів згідно із 

даними НБУ на початок 2020 р. (коливання від 15,7% до 19,6%) [59]. 

При цьому рентабельність власного капіталу збільшується, а плече 

фінансового левериджу - скорочується. Відтак, при залученні 80% власного 

капіталу та 20% позикового досягається найкраща рентабельність використання 

власного капіталу (15,08%) та найбільше значення ЕФЛ (0,08%). Надалі ці 

показники скорочуються, що означає недоцільність збільшення частки власного 

капіталу у фінансуванні діяльності підприємства. 

 Для даного підприємства збільшення фінансування активів за рахунок 

власного капіталу забезпечить мінімізацію ризиковості операцій, збільшуючи 

при цьому рентабельність його використання (табл. 3.2). Зважаючи на 

зростання чистого прибутку, можна узагальнити, що реалізація ефективної 

політики залучення позикових ресурсів для ПАТ «Київгаз» створить додаткові 

можливості для зростання прибутковості товариства в майбутньому при 

правильному використанні цих коштів. 

При цьому, згідно із даними додатку М, помітною є динаміка скорочення 

довгострокових та поточних зобов’язань та забезпечень досліджуваного 

підприємства за останні три роки. Це, з однієї сторони, свідчить про своєчасне 

виконання своїх зобов’язань перед кредиторами, з іншої сторони, може 

призвести до недофінансування активів. Адже, як бачимо, сума власного 

капіталу також скорочувалась і це призвело до зменшення суми активів 

(додаток М). 

Ключовими акціонерами ПАТ «Львівгаз» є «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз» (25% простих акцій), ПрАТ «ГАЗТЕК» (25% простих 

акцій) та МАТЕРОН ЛІМІТЕД (23% простих акцій), ТзОВ «ТРАНЗИТ-
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ІНВЕСТ» (10% простих акцій), ТзОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ» (10% простих 

акцій) [34]. Сума акціонерного капіталу не змінювалась за останні три роки і не 

є найбільш доцільним методом фінансування активів.  

Головною проблемою фінансування активів ПАТ «Львівгаз» є наявність 

та зростання в динаміці непокритого збитку. Через це сума власного капіталу 

була від’ємною. Тому для даного підприємства важливо переглянути варіанти 

збільшення доходів. Оскільки, як свідчать дані Звіту про фінансові результати, 

за останні роки ключовим впливом на збитковість діяльності товариство було 

переважання собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) над 

чистим доходом від реалізації [34]. При цьому основним джерелом доходів 

ПАТ «Львівгаз» є сплачені кошти споживачами його послуг. Їх загальна сума 

залежить від встановлених тарифів, обсягу реалізації, кількості споживачів. Це 

ж саме стосується і ПАТ «Сумигаз» [71].  

Узагальнивши, можна зазначити, що одним із найважливіших факторів 

успіху аналізованих підприємств є збільшення їх прибутку. При цьому варто 

враховувати нормативно-правові процеси. Адже ринок газу в Україні є жорстко 

контрольованим з боку НКРЕКП [74]. Дослідимо це питання детальніше. 

Як відомо, ключовими чинниками формування доходу підприємств 

газового сектору є кількість та клас споживачів, а також розміри встановлених 

тарифів. Причому останній фактор є більш визначальним. 

Зміна кількості абонентів насамперед пов’язана із демографічними 

процесами та розвитком підприємництва в Україні. Для досліджуваних 

підприємств важливо зважати на споживачів. Оскільки зміна цін може 

виявитися перешкодою до впровадження заходів підвищення ефективності 

через варіацію поведінки споживачів. Для максимізації доходів підприємств 

важливо оптимізувати встановлені тарифи (а саме торгівельну націнку на 

постачання, тому що дані підприємства здатні варіювати саме цю складову 

тарифу). Адже їх сума прямо впливає на обсяги реалізації.  

В той же час, отримані кошти від споживачів є основним елементом 

загального доходу, що пов’язано із специфікою діяльності підприємств. Тому 
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занадто низькі тарифи також призведуть до отримання менших доходів та 

можуть навіть спровокувати збитковість діяльності. Через це велике значення 

відіграє управлінський облік та цінова політика підприємства, які повинні бути 

максимально оптимізовані. 

Отже, фактично значного впливу на зміну доходів аналізовані товариства 

не мають. А тому збільшення прибутку можна досягнути за рахунок оптимізації 

структури витрат. Напрями збалансування вихідних грошових потоків 

розглянемо у підпункті 3.3. 

Разом із тим, варто зазначити, що саме жорстке державне регулювання 

діяльності ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Сумигаз» спричинили те, 

що дані підприємства дуже часто є учасниками судових спорів. Причому в 

багатьох випадках товариства несуть матеріальну відповідальність за 

порушення законодавства.  

ПАТ «Львівгаз» станом на кін. 2018 р. мало заборгованість за судовими 

позовами та претензіями на загальну суму 26 316 тис. грн. Причому станом на 

кін. 2019 р. проти цього підприємства вже порушено низку справ, які 

стосуються невідповідності діяльності товариства нормам законодавства. Серед 

них: порушення законодавства про працю та зайнятість населення на користь 

Головного Львівського управління держпраці у Львівській області, порушення 

в сфері містобудівної діяльності на користь Інспекції державного архітектурно-

будівельного контролю у м. Львів, порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу на користь НКРЕКП, 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції на користь 

Антимонопольного комітету України та ін. [34]. 

ПАТ «Київгаз» станом на кін. 2019 р. також є відповідачем у низці 

судових спорів. Зокрема: затримка реєстрації податкових накладних (Офіс 

великих платників податків ДФС м. Київ), порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (НКРЕКП), 

несвоєчасна сплата ЄСВ (Офіс великих платників податків ДФС м. Київ) тощо 

[33].  
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В судовому порядку наразі розглядається низка скарг до ПАТ «Сумигаз». 

Серед них: порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

(Сумське обласне територіальне відділення АМКУ), порушення Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу 

(НКРЕКП), порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

(АМКУ) та ін. [35]. 

Разом із тим, не всі підприємства формують забезпечення під судові 

спори. Зокрема ПАТ «Львівгаз» протягом останніх трьох років не формувало 

такий резерв. ПАТ «Київгаз» сформувало у 2019 р. забезпечень на суму 32422 

тис. грн. (вся сума була використана), що на 11471 тис. грн. менше ніж у 2018 р. 

ПАТ «Сумигаз» виділило 8422 тис. грн. на покриття судових спорів у 2017, 

2018, 2019 рр. Зазначених сум недостатньо для покриття всіх судових витрат, 

проте навіть такий відтік коштів негативно позначається на формуванні 

кінцевого фінансового результату підприємств. Адже окрім вище згаданих 

судових спорів, аналізовані товариства є відповідачами у низці спорів, 

пов’язаних із стягненням заборгованості за спожитий газ перед ПАТ НАК 

«Нафтогаз України», за транспортування газу перед ПАТ «Укртрансгаз» тощо 

[33-35]. 

Тому для зазначених підприємств важливо створити ефективну систему 

контролю за дотриманням законодавства задля швидкого реагування та 

попередження виникнення судових позовів. При цьому відповідно до Закону 

України «Про ринок природного газу» правову основу ринку природного газу 

становлять Конституція України, цей Закон, закони України "Про 

трубопровідний транспорт", "Про природні монополії", "Про нафту і газ", "Про 

енергозбереження", "Про угоди про розподіл продукції", "Про захист 

економічної конкуренції", "Про газ (метан) вугільних родовищ", "Про охорону 

навколишнього природного середовища", міжнародні договори України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інші акти 

законодавства України [58]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2665-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
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Як підсумок варто зазначити, що для покращення ефективності 

формування та використання активів ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз» та ПАТ 

«Сумигаз» необхідно розробити оптимальну цінову політику, яка б враховувала 

інтереси споживачів і водночас забезпечувала оптимальні надходження від 

реалізації товарів та послуг. Адже саме ця складова більшою мірою формує 

прибуток даних підприємств. Окрім цього, рівень доходів газорозподільних 

товариств суттєво залежить від законодавчого регулювання, що, як було 

виявлено, створює значні витрати на покриття штрафних санкцій. Тому 

важливо створити ефективну систему контролю за дотриманням законодавства. 

 

3.3. Управління ризиками формування та використання активів 

ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Сумигаз» 

  

Як було зазначено вище, підприємства газового сектору України 

особливо потребують безперервного оновлення та поповнення активів. 

Забезпечити це можливо лише у випадку здійснення ефективної політики 

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

управління ризиками. Адже внаслідок проведення ефективного ризик-

менеджменту можна скоротити та/або уникнути низки витрат, які можуть бути 

викликані настанням непередбачуваних подій, й оптимізувати систему 

формування та використання активів в цілому.  

Провідні дослідники нафтогазової галузі в Україні виділяють підходи до 

управління ризиками підприємств цієї сфери. Їх коротка характеристика 

наведена на рис. 3.2. 
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створення цілісного механізму управління 

ризиками 

інтеграція економічних інтересів всіх учасників 

ринку газу та створення механізму їх узгодження 

безперервне застосування адаптаційних заходів 

на підприємстві в умовах нестабільності 
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Рис. 3.2. Наукові підходи механізму управління ризиками підприємств 

нафтогазової галузі  

Джерело: [79]. 

На початковому етапі управління ризиками важливо визначити об’єкти й 

суб’єкти  управління,  також сформувати завдання для керуючої системи [79]. 

Найбільш ефективним буде поєднання всіх вище зазначених наукових підходів. 

Попри це, навіть вибір одного із них повинен передбачати врахування не лише 

мікросередовища, а й макросередовища та створення оптимальної 

корпоративної системи управління.  

Серед ключових груп ризиків підприємств ринку газу в Україні слід 

виокремити: 

- техніко-експлуатаційні (ризики, пов’язані із охороною праці, 

екологічною та промисловою безпекою); 

- ризики, пов’язані із ринками (зміни нормативно-правової бази, 

сезонність ліквідності товариств, запуск Турецького потоку та Північного 

потоку 2); 

- макроекономічні ризики (валютні, локальні економічні умови, 

зокрема зміни купівельної спроможності споживачів) [61]. 

Для уникнення цих ризиків важливо: 

1) проводити заходи, пов’язані із навчанням персоналу, впровадження 

сучасних методів експлуатації, діагностики, реконструкції та оновлення 

використовуваних потужностей; 

2) розглядати можливості залучення коштів під інвестиційні проекти, в 

тому числі й на міжнародних ринках; 

3) постійно моніторити зміни в законодавстві, подавати свої пропозиції 

на розгляд до ВРУ; 
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4) аналізувати ситуацію на валютному ринку; 

5) періодично розробляти та впроваджувати інвестиційні програми. 

Разом із тим, Найбільший вплив на діяльність ПАТ «Львівгаз», ПАТ 

«Київгаз» й ПАТ «Сумигаз» здійснюють фінансові ризики. Тому підприємства 

повинні відслідковувати та мінімізовувати цю групу ризиків, до якої належать 

ризик ліквідності, кредитний, недостатності капіталу та податковий. 

Для уникнення ризику ліквідності підприємствам варто підтримувати 

безперервність та гнучкість фінансування шляхом використання умов 

кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних 

позик. Крім цього, важливим етапом управління цим ризиком є аналіз активів 

та зобов’язань за їх строками погашення та планування ліквідності залежно від 

очікуваних строків виконання зобов’язань. Причому управління ризиком 

ліквідності повинне супроводжуватись оцінкою коефіцієнтів ліквідності та 

діагностикою факторів, що утворюють ці показники [2; 34]. 

Управління кредитним ризиком пов'язане із тим, що одна сторона стане 

причиною збитку для іншої сторони у результатів невиконання договірних 

зобов’язань. На відміну від ризику ліквідності, сутність кредитного ризику 

полягає у невиконанні досліджуваними підприємствами своїх зобов’язань 

перед кредиторами при проведенні позикових та прирівняних до них операцій, 

що може стати причиною понесення більших витрат, втрати репутації тощо 

[84]. Для уникнення цього ризику необхідно розробити кредитну політику і 

постійно відслідковувати та аналізувати в кожному конкретному випадку цей 

ризик [34].  

Ключова мета при керуванні ризиком недостатності капіталом полягає у 

забезпеченні безперервності функціонування задля одержання прибутку, 

фінансування поточних операційних потреб, капітальних вкладень та стратегій 

розвитку. Для цього необхідно постійно контролювати структуру капіталу й 

коригувати політику з врахуванням змін в операційному середовищі, 

тенденціях ринку та планів розвитку [33]. 
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Податковий ризик проявляється у впливі регуляторних змін в Україні, в 

тому числі у впровадженні існуючих та майбутніх правових і податкових 

нормативних актів. Тому, зважаючи на невизначеність вітчизняного 

законодавства, вважаємо за необхідне монітирити зміни в нормативно-правових 

актах та подавати свої пропозиції, які стосуються розвитку ринку газу, на 

розгляд до ВРУ [33; 34]. 

В цілому задля ефективного здійснення ризик-менеджменту для 

підприємств необхідно створити спеціальний підрозділ з управління ризиками з 

певними функціональними обов’язками та необхідними матеріальними, 

фінансовими, трудовими й інформаційними ресурсами (централізована система 

ризик-менеджменту), або відокремлені відділи, сформовані із окремих 

спеціалістів: економіста-аналітика, фінансиста, маркетолога тощо 

(децентралізована система ризик-менеджменту) [67]. 

Таким чином, для всіх трьох підприємств проблеми є подібними. Вони 

викликані насамперед чинниками макросередовища. Свiтова пандемiя 

коронавiрусної хвороби (COVID-19) та запровадження КМУ карантинних та 

обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого поширення в 

Українi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв 

господарювання та може мати вплив на рiзнi аспекти фiнансового звiтування. 

Разом із тим, дані підприємства не можуть припинити надання послуг окремим 

споживачам (населення, державнi та комунальнi органiзацiї), незалежно вiд 

того, чи оплачують такi споживачi наданi їм послуги чи нi. Тому виникає 

високий рівень дебіторської заборгованості. В зв’язку з цим, оптимальним 

методом підвищення рентабельності ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз» й ПАТ 

«Сумигаз» є оптимізація витрат цих товариств шляхом проведення ефективної 

політики управління ризиками. 

Окрім цього, український газовий сектор знаходиться на етапi 

реструктуризацiї i реформування, та майбутнi результати цих реформ наразi 

важко передбачити. Потенцiйнi реформи в iснуючiй системi встановлення 

тарифiв, бюджетний дефiцит та нестача бюджетних коштiв для багатьох 
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державних та нещодавно приватизованих пiдприємств для поточного 

погашення зобов'язань можуть мати значний вплив на пiдприємства газового 

сектору. Тому, хоча і планувальні заходи не можуть бути повністю 

ефективними й достовірними, їх проведення (зокрема розробка низки 

можливих варіантів розвитку) дозволить зменшити невизначеність діяльності 

та забезпечити швидке реагування на зовнішні та внутрішні фактори.  

ВИСНОВКИ 

 

Виконання статутних функцій будь-якого підприємства вимагає 

формування відповідних майнових ресурсів. Вони формують категорію 

«активи» і відображені у І Розділі Звіту про фінансовий стан суб’єкта 

господарювання. На сьогодні існує безліч трактувань даного поняття. На 

законодавчому рівні визначено, що активами є ресурси, контрольовані 

підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, 

приведе до отримання економічних вигод в майбутньому. Для спрощення їх 

обліку всі активи поділяють на необоротні, оборотні та необоротні активи, 

утримувані для продажу та групи вибуття, відповідно до Наказу Мінфіну «Про 

затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». 

Джерелами формування активів можуть бути власні або позикові ресурси. 

До перших належать зареєстрований, додатковий, резервний капітал та 

нерозподілений прибуток. При нестачі цих ресурсів підприємство може 

залучати довго- й короткострокові кредити банків та інші позикові ресурси. Їх 

облік підприємство здійснює шляхом відображення їх у ІІ Розділі Звіту про 

фінансовий стан (пасив). Ці два джерела мають свої переваги й недоліки. Тому 

при формуванні активів першочерговим є створення оптимальної структури їх 

джерел. 

Використання активів може здійснюватись шляхом реалізації однієї із 

трьох видів політики управління активами – агресивна, помірна та 

консервативна. Найчастіше керівництво обирає другий тип. Адже за цієї 
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політики підприємству, як правило, не загрожує формування надлишкових 

активів та немає ризику їх нестачі. Разом із тим, активи є необхідною основою 

для реалізації основної діяльності суб’єкта господарювання – операційної. При 

цьому важливим етапом їх використання є постійний фінансовий аналіз. Даний 

процес включає структурно-динамічний аналіз активів, структурно-динамічний 

аналіз джерел формування активів, дослідження показників ліквідності та 

платоспроможності, аналіз показників фінансової стійкості, розрахунок 

показників стану, руху та ефективності використання основних фондів, ділової 

активності та рентабельності. 

Для практичного дослідження обраної проблематики ми обрали три 

підприємства розподілення газоподібного палива, які функціонують у трьох 

різних областях, проте мають однакову сферу діяльності та проблеми, як було 

визначено за результатами дослідження. Аналіз динаміки й структури активу 

ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Сумигаз» показав, що у всіх суб’єктів 

за останні три роки загальна сума активів скоротилась. При цьому необоротні 

активи в усіх трьох випадках зростали, проте оборотні – зменшились. Крім 

цього, найбільш негативним є те, що для даних підприємств залишаються 

актуальними значні суми дебіторської заборгованості, передусім за продукцію, 

товари, роботи й послуги, які, окрім того, зростали в динаміці. Отримані 

результати викликані передусім специфікою діяльності підприємств і 

потребують розробки та проведення ефективної політики управління. 

Що стосується структурно-динамічного аналізу джерел формування 

активів, то за аналізований період прибутковим залишалось лише ПАТ 

«Київгаз». Інші підприємства мали значну суму непокритого збитку. Крім 

цього, всі об’єкти дослідження для фінансування активів залучали в основному 

позикові джерела. При цьому переважала частка поточних зобов’язань. 

Ключовими причинами наявних тенденцій є нестабільна економічна ситуація та 

специфіка діяльності зазначених підприємств, зокрема високий ризик 

нарощення дебіторської заборгованості. 
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Ключові показники формування та використання активів вкотре 

підтвердили те, що для підприємств даного сектору немає чіткої певності щодо 

стабільної роботи в наступні періоди. Найбільш позитивна динаміка була 

наявна у ПАТ «Київгаз». Однак всі три підприємства за підсумками аналізу не 

виявилися абсолютно ліквідними, платоспроможними. Фінансовий стан їх був 

нестійким за весь досліджуваний період, а політика щодо регулювання стану, 

руху й ефективності використання основних фондів – неефективною. 

Таким чином, для всіх трьох підприємств важливо спрямувати свою 

роботу насамперед на збільшення доходів (а це в основному плата споживачів 

за їх товари й послуги) шляхом коригування тарифів. Це дозволить зменшити 

суму збитку ПАТ «Львівгаз» та ПАТ «Сумигаз» й збільшити власний капітал 

ПАТ «Київгаз».  

Разом із тим, важливим методом оптимізації формування й використання 

активів є проведення політики управління ризиками (кредитним, ліквідності, 

податковим, недостатності капіталу) та постійного контролю за дотриманням 

законодавства для уникнення понесення судових витрат й сплати штрафів.  

Крім цього, доцільно розглянути можливості управління дебіторською 

заборгованістю – факторинг, застава, кліринг. Разом із тим, наявність низки 

поточних проблем не повинна бути перешкодою для розробки стратегій 

розвитку цих підприємств. Водночас варто розуміти, що всі виявлені проблеми 

обраних об’єктів викликані насамперед макрочинниками – світовою пандемією 

COVID-19 й економічною нестабільністю в Україні.  

Однак, незважаючи на це, підприємства розподілення газоподібного 

палива є суспільно важливими, а вплив НКРЕКП на їх діяльність (зокрема у 

контексті встановлення тарифу) не завжди позитивним. В зв’язку з цим, для 

цих товариств повинна бути забезпечена підтримка з боку уряду (для прикладу, 

низьковідсоткові кредити, податкові канікули тощо). Тому, хоча і планувальні 

заходи на мікрорівні не можуть бути повністю ефективними й достовірними, їх 

проведення дозволить зменшити невизначеність діяльності та забезпечити 

швидке реагування на зовнішні та внутрішні фактори, а державна підтримка 
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полегшить перехід до прибуткової діяльності і створить всі умови для 

дотримання принципу безперервності функціонування. 
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http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/18382/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/18382/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/18382/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/143.pdf
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Витяг із фінансової звітності ПАТ "Львівгаз" за 2017-2019 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 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 

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 

   КОДИ 

  Дата(рік, 

місяць, 

число) 

2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

по газопостачанню та газифiкацiї 

"Львiвгаз" 

за 

ЄДРПОУ 

03349039 

Територія  за 

КОАТУУ 

4610137500 

Організаційно- 

правова форма 

господарювання 

  
за 

КОПФГ 

 
230 

Вид економічної 

діяльності 

 
за КВЕД 35.22 

Середня кількість 

працівників 
3525 

  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Адреса 
79039, Львiвська обл., 

м.Львiв, 

вул.Золота,42 

  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
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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) 

2018 | 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 2017 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 01.01.2019 

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 31.12.2018 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 

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 01.01.2019 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" 

за ЄДРПОУ 03349039 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 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 v 

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 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 

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 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 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 

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 2017-2019 рр. 

Дата(рік, місяць, 

число) 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КИЇВГАЗ" 

 

за ЄДРПОУ 

Територія м. Київ , Печерський р-н за КОАТУУ 

Організаційно- 

правова форма 

господарювання 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 

Вид економічної діяльності 

Середня кількість 

працівників 

 

 

Розподiлення газоподiбного 

палива через мiсцевi 

(локальнi) трубопроводи 
 

 

1424 

 

за КВЕД

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 31.12.2017 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 

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 

V 

КОДИ 

2018 | 01 | 01 

03346331 

8038200000 

 
230 

35.22 
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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" 
 

 

(найменування) 

Дата(рік, місяць, 

число) 

за ЄДРПОУ 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід) за 12 місяців 2017 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 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 

КОДИ 

2018 | 01 | 01 

03346331 
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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 31.12.2017р. 

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 31.12.2018 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 ) 

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 

01.01.2019 

03346331 

8038200000 

 

230 

35.22 

 



130 
 

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 2018 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 

збиток 2195 ( 104 528 ) ( 5 641 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

КОДИ 

01.01.2019 

03346331 
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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 31.12.2018р. 

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 31.12.2019 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 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 

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 

v 

КОДИ 

01.01.2020 

03346331 

8038200000 

 

230 

35.22 
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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 31.12.2018 скориговано залишки вiдстрочених податкових активiв на 236 

тис.грн., виробничi запаси на 441 тис.грн. (за 2018 рiк - 431 тис.грн., за 2017 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 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 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 

збиток 2195 ( 67 077 ) ( 104 959 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 169 0 

КОДИ 

01.01.2020 

03346331 
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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 
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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 -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 2018 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 "Сумигаз" за 2017-2019 рр.

 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз" 

Дата(рік, місяць, 

число) 

за ЄДРПОУ 

Територія за КОАТУУ 

Організаційно- 

правова форма 

господарювання 

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 31.12.2017 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 

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 

V 

КОДИ 

2018 | 01 | 01 

03352432 

5910136300 

 
230 

35.22 
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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 "Сумигаз" 

(найменування) 

 

Дата(рік, місяць, 

число) 

за ЄДРПОУ

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід) за 12 місяців 2017 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 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

КОДИ 

2018 | 01 | 01 

03352432 
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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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Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз" 

Дата  

 за ЄДРПОУ 

Територія Сумська 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.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 31.12.2018 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 

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 

v 

Підприємство 

КОДИ 

31.12.2018 

03352432 

5910136300 

 

230 

35.22 
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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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Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз" 

Дата 

за ЄДРПОУ

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік  

 Форма №2-к 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 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 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Підприємство 

КОДИ 

31.12.2018 

03352432 
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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 "СУМИГАЗ" 

 

Дата 

за ЄДРПОУ 

Територія Сумська 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 31.12.2019 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 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 

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 

v 

КОДИ 

31.12.2019 

 

03352432 

5910136300 

 

230 

35.22 
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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 

"СУМИГАЗ" 

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 2 003 589 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 

КОДИ 

31.12.2019 

 

03352432 
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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 2017-2019 рр. 

Статті активу 
Дані, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

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 Ж  

Динаміка статей активу балансу ПАТ «Київгаз» за 2017-2019 рр. 

Статті активу 

Дані, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, % 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

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 К  

Динаміка статей активу балансу ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Статті активу 
Дані, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

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 Л  

Динаміка складових джерел формування активів ПАТ «Львівгаз» за 2017-2019 рр. 

Статті пасиву 
Дані, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

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 М 

Динаміка складових джерел формування активів ПАТ «Київгаз» за 2017-2019 рр. 

Статті пасиву 

Дані, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, % 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

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 Н 

Динаміка складових джерел формування активів ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Статті пасиву 

Дані, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, % 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

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 П 

Динаміка показників оборотності ПАТ «Львівгаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 
Дані Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Чистий дохід, тис. грн. 5930810 5 965 120 4 956 720 34 310 -1 008 400 -974 090 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 5833831 6 208 209 5747307 374 378 -460 902 -86 524 

Середньорічна вартість дебіторської заборгованості, тис. грн. 2927224 2530067 2125720,5 -397 157 -404 347 -801 503 

Середньорічна вартість кредиторської заборгованості, тис. 

грн. 
3783808 4232814,5 5012673,5 449 007 779 859 1 228 866 

Середньорічна вартість запасів, тис. грн. 18804,5 48356 902603 29 552 854 247 883 799 

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 1310119 1347155 1478361,5 37 036 131 207 168 243 

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн. 3084184 2608423,5 2227602 -475 760 -380 822 -856 582 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 2,03 2,36 2,33 0,33 -0,03 0,31 

Тривалість обороту дебіторської заборгованості, днів 180,15 154,81 156,53 -25,34 1,72 -23,62 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 1,54 1,47 1,15 -0,08 -0,32 -0,40 

Тривалість обороту кредиторської заборгованості, днів 236,74 248,86 318,34 12,12 69,48 81,61 

Коефіцієнт оборотності запасів 310,24 128,39 6,37 -181,85 -122,02 -303,87 

Тривалість обороту запасів, днів 1,18 2,84 57,32 1,67 54,48 56,15 

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 4,53 4,43 3,35 -0,10 -1,08 -1,17 

Тривалість обороту основних засобів, днів 80,63 82,43 108,86 1,80 26,43 28,23 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,92 2,29 2,23 0,36 -0,06 0,30 

Тривалість обороту оборотних активів, днів 189,81 159,61 164,03 -30,20 4,43 -25,78 

Джерело: додаток А. 
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Додаток Р 

Динаміка показників оборотності ПАТ «Київгаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 
Дані Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

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 С 

Динаміка показників оборотності ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 
Дані Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

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. 
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Додаток Т 

Динаміка показників рентабельності (збитковості) ПАТ «Львівгаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 
Дані Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -652680 -1219272 -764227 -566592 455045 -111547 

Середньорічна вартість активів, тис. грн. 3845088 3361420,5 3149875 -483667 -211546 -695213 

Середньорічна сума власного капіталу, тис. грн. 61279,5 -871394 -1862798,5 -932674 -991405 -1924078 

Середньорічна сума основних засобів, тис. грн. 1310119 1347155 1478361,5 37036 131206,5 168242,5 

Чистий дохід, тис. грн. 5930810 5 965 120 4 956 720 34310 -1008400 -974090 

Сума резервного капіталу і нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку) на поч. періоду, тис. грн. 
152541 -500146 -1712806 -652687 -1212660 -1865347 

Сума резервного капіталу і нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку) на кін. періоду, тис. грн. 
-500146 -1712806 -2482955 -1212660 -770149 -1982809 

Власний капітал, тис. грн. -265064 -1477724 -2247873 -1212660 -770149 -1982809 

Чиста рентабельність (збитковість) активів, % -16,97 -36,27 -24,26 -19,30 12,01 -7,29 

Чиста рентабельність (збитковість) власного капіталу, % -1065,09 139,92 41,03 1205,01 -98,90 1106,11 

Чиста рентабельність (збитковість) виробничих фондів, % -49,82 -90,51 -51,69 -40,69 38,81 -1,88 

Чиста рентабельність (збитковість)  реалізованої продукції, % -11,00 -20,44 -15,42 -9,44 5,02 -4,41 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання, % 246,24 82,06 34,26 -164,17 -47,80 -211,98 

Період окупності активів, рік -5,89 -2,76 -4,12 3,13 -1,36 1,77 

Період окупності власного капіталу, рік -0,09 0,71 2,44 0,81 1,72 2,53 

Джерело: додаток А. 

 

 

 

 

 



173 
 

Додаток У 

Динаміка показників рентабельності (збитковості) ПАТ «Київгаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 
Дані Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 3669 -78209 -48256 -81878 29953 -51925 

Середньорічна вартість активів, тис. грн. 1043182 1054720 949943 11538 -104777 -93239 

Середньорічна сума власного капіталу, тис. грн. 359786,5 313205 249163 -46582 -64042 -110624 

Середньорічна сума основних засобів, тис. грн. 33240,5 28055,5 22211 -5185 -5845 -11030 

Чистий дохід, тис. грн. 1863808 2 164 621 1 532 498 300813 -632123 -331310 

Сума резервного капіталу і нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку) на поч. періоду, тис. грн. 
338868 323979 245028 -14889 -78951 -93840 

Сума резервного капіталу і нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку) на кін. періоду, тис. грн. 
323979 245705 196572 -78274 -49133 -127407 

Власний капітал, тис. грн. 352342 274068 224935 -78274 -49133 -127407 

Чиста рентабельність (збитковість) активів, % 0,35 -7,42 -5,08 -7,77 2,34 -5,43 

Чиста рентабельність (збитковість) власного капіталу, % 1,02 -24,97 -19,37 -25,99 5,60 -20,39 

Чиста рентабельність (збитковість) виробничих фондів, % 11,04 -278,77 -217,26 -289,80 61,50 -228,30 

Чиста рентабельність (збитковість)  реалізованої продукції, % 0,20 -3,61 -3,15 -3,81 0,46 -3,35 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання, % -4,23 -28,56 -21,54 -24,33 7,02 -17,32 

Період окупності активів, рік 284,32 -13,49 -19,69 -297,81 -6,20 -304,01 

Період окупності власного капіталу, рік 98,06 -4,00 -5,16 -102,07 -1,16 -103,22 

Джерело: додаток Б. 
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Додаток Ф 

Динаміка показників рентабельності (збитковості) ПАТ «Сумигаз» за 2017-2019 рр. 

Показники 
Дані Абсолютний приріст 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -295053 -370010 -203036 -74957 166974 92017 

Середньорічна вартість активів, тис. грн. 1441910 1181225 823280,5 -260685 -357945 -618630 

Середньорічна сума власного капіталу, тис. грн. 49512,5 -282704 -568048 -332217 -285344 -617560 

Середньорічна сума основних засобів, тис. грн. 721963,5 591621,5 412649,8 -130342 -178972 -309314 

Чистий дохід, тис. грн. 2964467 2 512 970 2 003 589 -451497 -509381 -960878 

Сума резервного капіталу і нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку) на поч. періоду, тис. грн. 
-120258 -411963 -784719 -291705 -372756 -664461 

Сума резервного капіталу і нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку) на кін. періоду, тис. грн. 
-411963 -784719 -985271 -372756 -200552 -573308 

Власний капітал, тис. грн. -96338 -469070 -667025 -372732 -197955 -570687 

Чиста рентабельність (збитковість) активів, % -20,46 -31,32 -24,66 -10,86 6,66 -4,20 

Чиста рентабельність (збитковість) власного капіталу, % -595,92 130,88 35,74 726,80 -95,14 631,66 

Чиста рентабельність (збитковість) виробничих фондів, % -40,87 -62,54 -49,20 -21,67 13,34 -8,33 

Чиста рентабельність (збитковість)  реалізованої продукції, % -9,95 -14,72 -10,13 -4,77 4,59 -0,18 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання, % 302,79 79,47 30,07 -223,33 -49,40 -272,73 

Період окупності активів, рік -4,89 -3,19 -4,05 1,69 -0,86 0,83 

Період окупності власного капіталу, рік -0,17 0,76 2,80 0,93 2,03 2,97 

Джерело: додаток В. 

 

 


