Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів.
Герасименко Вiталiй
Олександрович

Голова правлiння
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ"
2. Організаційно-правова форма емітента
Публiчне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
03351208
4. Місцезнаходження емітента
65003 Одеська область д/н м.Одеса вул. Одарiя, буд.1
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
048705-36-80 705-36-70
6. Електронна поштова адреса емітента
akzii@odgaz.odessa.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
3. Річна інформація розміщена на сторінці

80 Вiдомостi НКЦПФР

26.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

odgaz.odessa.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток,
паїв)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких
є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

- Iнформацiя про рейтингове агентство не надається тому що товариства не входить до числа емiтентiв,
яким необхiдно рейтингування.
- Iнформацiя про дивiденди не надається в зв'язку з тим що дивiденди не виплачувались.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента, випущенi емiтентом не надається тому що товариство не випускало
облiгацiї .
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались iншi цiннi
папери.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались похiднi
цiннi папери
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, Товариство не здiйснювало
викуп власних акцiї.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається
тому, що рiшення не приймалось.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть не надається тому, що рiшення не приймалось.
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається тому, що Товариство не
випускало боргових цiнних паперiв
- Звiт про стан об'єктiв нерухомостi не натається у зв'язку з його вiдсутнiстю.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ №152463
3. Дата проведення державної реєстрації
28.12.1994
4. Територія (область)
Одеська область
5. Статутний капітал (грн)
66589244.80
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
2383
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.22

РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ (ЛОКАЛЬНІ) ТРУБОПРОВОДИ

42.21

БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДІВ

74.90

ІНША ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, Н. В. І. У.

10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Марфін Банк"
2) МФО банку
328168
3) Поточний рахунок
26001121611
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
відсутній
5) МФО банку
д/н
6) Поточний рахунок
д/н
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Розподіл природного, нафтового газу та
газу (метану) вугільних родовищ

б/н

29.06.2017

Нацiональна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

..

Опис

при закінченні терміну дії планується продовження.

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) найменування
ТОВ "ЮГ-ГАЗ"

2) організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ
30194498
4) місцезнаходження
65003, Одеська обл., м. Одеса, вул.Одарiя, буд.1, каб.303
5) опис
Емiтент володiє 0,005% часткою в юридичнiй особi (внесок 3,44 тис.грн.). Права Емiтента стосовно управлiння створеною
юридичною особою визначенi у Статутi ТОВ.
1) найменування
"ФК "ЧОРНОМОРЕЦЬ"
2) організаційно-правова форма
Публiчне акцiонерне товариство
3) код за ЄДРПОУ
22449841
4) місцезнаходження
65039, Одеська обл., м.Одеса, пр-т Гагарiна, буд.12А
5) опис
Емiтент володiє 0,004% часткою в юридичнiй особi (внесок 25 тис.грн.). Права Емiтента стосовно управлiння створеною
юридичною особою визначенi у Статутi "ФК "ЧОРНОМОРЕЦЬ".
1) найменування
СП ТОВ "УКРУГОРГАЗ"
2) організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ
31428772
4) місцезнаходження
68000, Одеська обл., м.Iллiчiвськ, вул. Хантадзе, буд.1
5) опис
Емiтент володiє 10% часткою в юридичнiй особi (внесок 1,2тис.грн.). Права Емiтента стосовно управлiння створеною юридичною
особою визначенi у Статутi ТОВ.
1) найменування
ПРАТ "СК"IНТЕРГАРАНТ"
2) організаційно-правова форма
Приватне акцiонерне товариство
3) код за ЄДРПОУ
23703520
4) місцезнаходження
04053, м.Київ, вул.Кудрявська, буд.13-19, офiс 3
5) опис
Емiтент володiє 4,0 % часткою в юридичнiй особi (внесок 300 тис.грн.). Права Емiтента стосовно управлiння створеною
юридичною особою визначенi у Статутi ТОВ.
1) найменування
ТОВ "ПЗРГ" "Одесагаз"
2) організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ
34445371
4) місцезнаходження

Одеська обл., мiсто Одеса, ВУЛИЦЯ ОДАРIЯ, будинок 1
5) опис
Емiтент володiє 14,69 % часткою в юридичнiй особi (внесок 17033,25 тис.грн.). Права Емiтента стосовно управлiння створеною
юридичною особою визначенi у Статутi ТОВ.
14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Дата введення посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи на
посаду корпоративного
секретаря

Прізвище, ім'я по батькові особи,
призначеної на посаду корпоративного
секретаря

Контактні дані: міжміський код,
телефон та електронна поштова
адреса

1

2

3

4

02.04.2007

01.12.2017

Фiлатова Ольга Вiкторiвна

(048)-705-36-85
akzii@odgaz.оdessa.ua

Опис

досвiд роботи корпоративного секретаря з 01.12.2017р.
Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає.
попереднє мiсце роботи : ПАТ "Одесагаз" заступник виконавчого директора

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Державний комітет по нафті і газу
"Держкомнафтогаз"

д/н

д/н Одеська область д/н
ликвідован у 1998 році. д/н

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику
та/або учаснику (від загальної кількості)
0.000000000000

Усього

0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1. Посада.
Президент
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Учитель Iгор Леонiдович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1955
5. Освіта**.
вища технiчна
6. Стаж роботи (років)**.
41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПАТ"Одесагаз", 1-й заступник Голови правлiння
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
12.10.2011 7 років
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки посадової особи:
Президент Товариства здіснює представницькі, контрольні та організаційно-розпорядчі функції, згідно компетенції та
повноважень, встановлених Статутом. Президент - особа підзвітна в підконтрольна загальним зборам акціонерів. Президент
здійснює контроль за оперативною, поточною, фінансово-господарською діяльністю Товариства, діями органів управління
Товариства та його посадових осіб, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства в
рамках повноважень і компетенції, які покладані на виконання Президента. Президент Товариства вирішує всі питання
організаційно-розпорядчої діяльності Товариства, що віднесені Статутом Товариства до його виключної компетенції і
повноважень, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Компетенція та повноваження Президента
Товариства визначається статутом Товариства та Положенням о Презіденті товариства. Президент Товариства має право: без
довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом

Товариства та Положенням; підписувати з Виконавчим директором контракт, який за дорученням загальних зборів акціонерів, у
відповідності до вимог Статуту, обов'язково укладається між Товариством в особі Президента Товариства та Виконавчим
Директором; приймати участь у засіданні наглядової ради та правління з правом дорадчого голосу; отримувати повну,
достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Отримує заробітну плату згідно штатного
розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти
років: ПАТ "Одесагаз" -Президент. Загальний стаж роботи: 41 років
1. Посада.
Член правлiння , виконавчий директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Герасименко Вiталiй Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1971
5. Освіта**.
вища - вiйськова
6. Стаж роботи (років)**.
30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ВАТ "Одессагаз", Начальник управлiння УЕГГ м.Одеси
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
24.04.2015 3 роки
9. Опис.
Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у
персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi вiробничої необхiдностi. Повноваження та обов'язки посадової особи:
Виконавчий директор ПАТ "Одессагаз" здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства та органiзує виконання рiшень
загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради Товариства, Правлiння Товариства та Президента Товариства. Компетенцiя
Виконавчого Директора визначається вiдповiдним законом, Статутом Товариства та Контрактом, який складається i
пiдписується мiж Товариством та Виконавчим Директором. Розмiр нарахованої винагороди за 2017 рiк (заробiтна плата) - згідно
зі штатним розкладом. В тому числi у натуральнiй формi - немає. Iншi посади у iнших Товариствах не обiймає. Перелік попередніх
посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "Одесагаз" - Виконавчий директор. Загальний стаж роботи: 30
рокiв
1. Посада.
Член правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Мiтюченко Наталiя Семенiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1969
5. Освіта**.
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)**.
32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ВАТ "Одесагаз", начальник фiнансового вiддiлу
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
23.04.2015 3 роки
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенцiї
згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу
виконавчому директору в організації роботи Товариства. В якості Члена правління винагороди,у тому числі у натуральній формі,
не отримує. У штатному розкладi Товариства значиться, як заступник Виконавчого директора та отримує заробітну плату згідно

штатного розкладу, яка є конфіденційною інформацією.Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад,
які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "Одесагаз" - заступник виконавчого директора Загальний стаж роботи:
32 років
1. Посада.
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Бондаренко Руслан Євгенович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1985
5. Освіта**.
Вища економична
6. Стаж роботи (років)**.
12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПАТ "Одесагаз" заступник головного бухгалтера
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
01.04.2015 до звільнення
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки головного
бухгалтера: Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства,
здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну
органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i
контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до
бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. Отримує заробітну плату згідно штатного зозкладу. В тому числi у натуральнiй
формi - немає. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх
п'яти років: бухгалтер-ревізор, заступник головного бухгалтера, в.о.головного бухгалтера центральної бухгалтерiї Загальний
стаж роботи: 12 років
1. Посада.
Член правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Фiлатова Ольга Вiкторiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1957
5. Освіта**.
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)**.
37
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ВАТ "Одесагаз", заступник начальника ПЕВ
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
23.04.2015 3 роки
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенцiї
згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу
Виконавчому директору в організації роботи Товариства. В якості Члена правління винагороди,у тому числі у натуральній формі,
не отримує. У штатному розкладi Товариства значиться, як заступник Виконавчого директора та отримує заробітну плату згідно
штатного розкладу.Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх
п'яти років: ПАТ "Одесагаз", заступник Виконавчого директора Загальний стаж роботи: 37 років

1. Посада.
Член правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Коржов Сергiй Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1967
5. Освіта**.
Вища технічна
6. Стаж роботи (років)**.
27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПАТ "Одесагаз" головний iнженер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
23.04.2015 3 роки
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенцiї
згiдно з дiючим законодавством та Статутом надає допомогу виконавчому директору в організації роботи Товариства. В якості
Члена правління винагороди,у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладi Товариства значиться, як
начальник відділу виробничого розвитку та інвестицій та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.Інші посади у інших
Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний iнженером.
Загальний стаж роботи: 27 років
1. Посада.
Член правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Згуров Iгор Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1969
5. Освіта**.
вища технiчна, вища економiчна
6. Стаж роботи (років)**.
28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ТОВ "Паралелі", керівник
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
23.04.2015 3 роки
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенцiї
згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу
Виконавчому директору в організації роботи Товариства. В якості Члена правління винагороди не отримує,у тому числі у
натуральній формі. Приватний підприємець. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Приватний підпріємець , ПАТ "Одесагаз" - радник виконавчого директора з економічних питань. Загальний стаж роботи: 28
років
1. Посада.
Член правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Мiтюченко Iгор Вадимович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1965
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПАТ "Одесагаз", начальник управлiння
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
23.04.2015 3 роки
9. Опис.
Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у
персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi вiробничої необхiдностi. Член правлiння в межах своєї компетенцiї
згiдно з дiючим законодавством та Статутом здiйснює оперативне керiвництво його поточною дiяльнiстю, надає допомогу
Виконавчому директору в органiзацiї роботи Товариства. В якостi Члена правлiння винагороди,у тому числi у натуральнiй формi,
не отримує. У штатному розкладi Товариства значиться, як головний iнженер та отримує заробiтну плату згiдно штатного
розкладу.Iншi посади у iнших Товариствах не обiймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти
років: начальник дiлянки, начальник управлiння, начальник управлiння. Загальний стаж роботи: 28 рокiв
1. Посада.
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Ярошенко Віктор Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1940
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
56
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ВАТ "Одесагаз" , начальник Одеського УЕГГ
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.03.2017 до наступних рiчних зборiв товариства
9. Опис.
Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у
персональному складi Ради вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Голова Ради в межах своєї
компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть дирекцiї i дiє в рамках повноважень,
представлених Статутом товариства та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В
якостi Голови Ради винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує,у штатному розкладі Товариства значиться, як
радник Президента Товариства та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не
обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "Одесагаз" начальник Одеського
УЕГГ, радник Президента. Загальний стаж роботи: 56 років Посадова особа є акцiонером.
1. Посада.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Донченко Сергiй Борисович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1966

5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Одесагаз, начальник ПТО
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.03.2017 до наступних рiчних зборiв товариства.
9. Опис.
Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у
персональному складу Ради вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Член Ради в межах своєї
компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової
Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими
ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку
необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якостi члена наглядової
ради винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує, у штатному розкладi Товариства не значиться. Iншi посади у
iнших Товариствах не обiймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник, головний
iнженер. Загальний стаж роботи: 28 рокiв Посадова особа є акцiонером.
1. Посада.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Гузеєв Сергiй Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1956
5. Освіта**.
вища технiчна
6. Стаж роботи (років)**.
45
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ВАТ "Одесагаз", начальник ВТВ
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.03.2017 до наступних рiчних зборiв товариства.
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї
компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової
Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими
ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку
необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якості Члена Ради
винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства значиться,як заступник виконавчого
директора по вопросам охорони праці та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не
обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "Одесагаз" - заступник Виконавчого
директора з питань охорони праці. Загальний стаж роботи: 45 років Посадова особа є акцiонером.
1. Посада.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Цимбалюк Марина Володимирівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1959
5. Освіта**.

вища
6. Стаж роботи (років)**.
33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПАТ "Одесагаз" начальник відділу кадрів
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.03.2017 до наступних рiчних зборiв товариства.
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї
компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть дирекцiї i дiє в рамках повноважень,
представлених Статутом товариства та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В
якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства значиться,як
начальник відділу кадрів та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "Одесагаз" - начальник відділу кадрів
Загальний стаж роботи: 33 роки. Посадова особа є акцiонером.
1. Посада.
Член Наглядової ради, Корпоративний секретар
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Шешурiхiна Iльгiза Гусманiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1940
5. Освіта**.
вища юридична
6. Стаж роботи (років)**.
60
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ВАТ "Одесагаз", начальник юридичного вiддiлу
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.03.2017 до наступних рiчних зборiв товариства
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї
компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової
Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими
ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку
необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. Обов'язки Корпоративного
секретаря: забезпечення організаційної та інфоромаційної підтримки діяльностя Товариства та органів управління, належного
інформування акціонерів, зацікавлених осіб про діяльність товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у
натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства значиться,як начальник відділу цінних паперів - корпоративний
секретар та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх
посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "Одесагаз"- начальник відділу цінних паперів - корпоративний
секретар. Загальний стаж роботи: 60 років. Посадова особа є акцiонером. В якості Корпоративного секретаря дата набуття
повноважень: 09.04.2015 року на термін: безстроково.
1. Посада.
Голова ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Бiляй Микола Антонович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1956

5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
44
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Начальник Ізмаільського УЕГГ ПАТ "Одесагаз"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
23.04.2015 3 роки
9. Опис.
Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у
персональному складi Ревiзiйної комiсiї вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв Повноваження та
обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або
через сформовану ревiзiйну комiсiю: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правлiння. Перевiрки фiнансово господарської дiяльностi правлiння, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової
ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає
висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Голови ревізійної комісії винагороди, у тому числі у
натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства не значиться. Обіймає посаду начальник Iзмаїльського УЕГГ
(Одеська обл.,м.Ізмаїл, вул.Пушкінська,буд.24) Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
головний iнженер Iзмаїльського УЕГГ,начальник Iзмаїльського УЕГГ Загальний стаж роботи: 44 років
1. Посада.
Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Бубнова Наталія Вікторівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1955
5. Освіта**.
вища економічна
6. Стаж роботи (років)**.
41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Голова об'єднаної профспілкової організації ВАТ "Одесагаз"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
23.04.2015 3 роки
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та
обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або
через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової
ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає
висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Члена Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у
натуральній формі, не отримує, у штатному розкладi Товариства не значиться. Обіймає посаду голови профспілкової організації
ВАТ "Одесагаз" (м.Одеса вул.Геранева, буд.10 кв.5) Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
ПАТ "Одесагаз"- голова профспілкової організації Загальний стаж роботи: 41 років
1. Посада.
Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Нагорянський Станiслав Юрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1989

5. Освіта**.
вища ОНЕУ
6. Стаж роботи (років)**.
7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПАТ "Одессагаз" бухгалтер-ревiзор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
23.04.2015 3 роки
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та
обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або
через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової
ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає
висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Члена Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у
натуральній формі, не отримує, у штатному розкладi Товариства значиться, як ревізор-бухгалтер. Інши посади у інших
товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер-ревiзор, ревiзор
Загальний стаж роботи: 7 років
1. Посада.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Ельчибекян Ігор Мелконович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1956
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ВАТ "Одесагаз" , начальник юридичного відділу
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.03.2017 до наступних рiчних зборiв товариства.
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складу Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї
компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової
Ради входять визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими
ризиками, а також забезпечення ефективного контролю та функціювання інформаційних систем, які в випадку необхідності
можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства. В якості члена Наглядової Ради
винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства значиться, як радник Виконавчого
директора по правовим питанням Товариства та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших
Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "Одесагаз"-,
начальник юридичного відділу , ПАТ "Одесагаз" - радник Виконавчого директора по правовим питанням . Загальний стаж
роботи: 41 років Посадова особа є акцiонером.
1. Посада.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Стукаленко Василь Анатолiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.

1957
5. Освіта**.
Середнє спеціальне
6. Стаж роботи (років)**.
41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Служба обеспечения чп "Сова"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.03.2017 до наступних рiчних зборiв товариства
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складу Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї
компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової
Ради входять визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими
ризиками, а також забезпечення ефективного контролю та функціювання інформаційних систем, які в випадку необхідності
можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства. В якості члена Наглядової Ради
винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства значиться, як радник Президента
Товариства та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік
попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник служби матерiально-технiчного забезпечення.
Загальний стаж роботи: 41 років Посадова особа є акцiонером.
1. Посада.
Член правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Боэжов Євген Валерійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1981
5. Освіта**.
Вища економична
6. Стаж роботи (років)**.
12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПАТ "Одесагаз" ревізор, начальник контрольно-ревізійного відділу, заступник виконавчого директора.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
23.04.2015 3 роки
9. Опис.
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у
персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенцiї
згiдно з дiючим законодавством та Статутом надає допомогу виконавчому директору в організації роботи Товариства. В якості
Члена правління винагороди,у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладi Товариства значиться, як
начальник Балтського УЕГГ та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ревізор, начальник контрольно-ревізійного відділу,
заступник виконавчого директора. Загальний стаж роботи: 12 років

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Президент

Учитель Iгор Леонiдович

2203

0.09504866768

2203

0

0

0

Член
правлiння

Мiтюченко Наталiя
Семенiвна

1

0.00004314511

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Донченко Сергiй
Борисович

2

0.00008629021

2

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Гузеєв Сергiй
Володимирович

2

0.00008629021

2

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Шешурiхiна Iльгiза
Гусманiвна

2

0.00008629021

2

0

0

0

Член
Ревізійної
комісії

Бубнова Наталія
Вікторівна

2

0.00008629021

2

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Ельчибекян Ігор
Мелконович

2

0.00008629021

2

0

0

0

член
Ревiзiйної
комiсiї

Бiляй Микола Антонович

2

0.00008629021

2

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Стукаленко Василь
Анатолійович

1

0.00004314511

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Цимбалюк Марина
Володимирівна

1

0.00004314511

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Ярошенко Віктор
Миколайович

1

0.00004314511

1

0

0

0

2219

0.09573898937

2219

0

0

0

Усього

прості
прості на привілейовані
іменні пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних
акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

КОМПАНІЯ "РЕЙШУРЕ
ЛІМІТЕД", Кіпр

НЕ278317

Кіпр 1010 д/н Кіпр Нікосія Костакі Пантеліді,1
КОЛОКАСАЙД БІЛДІНГ, 3 поверх

470800

КОМПАНІЯ ЗЕМАРЕ
ЛІМІТЕД. Кіпр

НЕ276817

Кіпр 2313 д/н Кіпр Нікосія Пано-Лакатамія
вул.Коста Варналі 9

САМЕНКО ЛІМІТЕД
(SAMENCO LIMITED),
Кіпр

НЕ278310

VOREAN HOLDINGS &
INVESTMENTS
LIMITED, Кіпр
Галфстім Інтернейшнл
Холдингз ІНК

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

20.312715725528

470800

0

472047

20.366517672235

472047

0

Кіпр 1010 Кіпр Костакі Пантеліді, 1
КОЛОКАСАЙД БІЛДІНГ, 1 поверх Нікосія

470800

20.312715725528

470800

0

290160

КІПР 1010 д/н Кіпр Нікосія Костакі Пантеліді, 1,
Колокасайдз Білдінг, 3-й поверх

480762

20.742527267707

480762

0

1425704

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) п/с3174, буд2й
поверх, Тортола, Роуд Таун, Британські
Віргінські Острови

153388

6.617941460721

153388

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

0

0

0

2047797

88.352417851719

2047797

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

0
Усього

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів

чергові

Дата
проведення

30.03.2017

Кворум зборів

Опис

81.73

Перелік питань порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2016 рік, основні напрямки діяльності на 2017 рік. 3.Звіт Наглядової ради про проведену роботу за 2016 рік. 4.Звіт Ревізійної комісії про свою
діяльність за 2016 рік та висновок щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 5.Про затвердження річних звіту та балансу, розподіл
прибутку та збитків Товариства за 2016 рік . 6.Затвердження статуту товариства в нової редакції 7.Затвердження положень про загальні
збори, Президента, наглядової раді Товариства в нової редакції. 8.Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 9.Обрання
членів Наглядової ради Товариства. 10.Затвердження умов цивільно-провавих, трудових, договорів, контрактів, що укладатимуся з членами
наглядової ради. 11.Попереднє схвалення правочинів на закупівлю, реалізацію та транспортування (розподіл) природного газу. Згідно рішення
Наглядової ради Товариства скликані загальні збори Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до
переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося. Результати розгляду питань порядку
денного: по всім питанням порядку денного були прийнятті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного
№№ 1-8, 10-11 було прийняте рішення "ЗА"; по питанню порядку денного №№ 9 було прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради
Товариства:Гузеєва Сергія Володимировича,Донченко Сергія Борисовича,Ельчибекяна Ігора Мелконовича, Стукаленко Василія Антолійовича,
Цимбалюк Марину Володимирівну, Шешуріхіну Ільгізу Гусманівну, Ярошенко Віктора Миколайовича.

Вид загальних
зборів
Дата
проведення

чергові

позачергові
X
30.11.2017

Кворум зборів

Опис

позачергові

X

84.71

Перелік питань порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Затвердження статуту, положень про посадових осіб органів управління, про
Президента Товариства в нової редакції . 3. Проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «Одесагаз», що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов’язані зі змінами в
установчих документах, а саме внесення коду економічної діяльності 68.20 («Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна»). Згідно рішення Наглядової ради Товариства скликані загальні збори Товариства та затверджено порядок денний. Осіб
(особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.
Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийнятті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а
саме: по питаннях порядку денного №№ 1-3 було прийняте рішення "ЗА".

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я Товариство з обмеженою відповідальністю "Південний регіональний депозітарно-торговий
та по батькові фізічної особи
фондовий центр"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22452796

Місцезнаходження

65009 Одеська область д/н м.Одеса Курортний провулок, буд.2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АД №075810

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.08.2012

Міжміський код та телефон

(0482) 342126

Факс

342126

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Здійснює депозитарну дiяльнiсть на підставі укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я Товариство з обмеженою відповідальністю "Iнтераудит"
та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22451312

Місцезнаходження

65012 Одеська область д/н м.Одеса В. Арнаутська, 2-а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

001303

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0482 375579

Факс

375579

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Надає послуги на підставі укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я Публічне акціонерне товариство "Національний депозітарій України"
та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська область д/н м.Київ вул. Нижній вал, буд.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

рiшення №2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозітарію цінних паперів

Опис

До 12 жовтня 2013 року Національний депозитарій України здійснював професійну діяльність
на фондовому ринку на підставі виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів строком на
десять років та ліцензії на здійснення розрахунково-клірингової діяльності строком на десять
років.12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України»
(далі – Закон).Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична
особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону
України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил
Центрального депозитарію.
1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було
зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій
України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013
№2092).
Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного
обліку цінних паперів.
Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих,

облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної цим
Законом.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я Приватне акціонерне товариство Страхова компанiя "Iнтер Гарант"
та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23703520

Місцезнаходження

04053 Київська область Шевченківський м.Київ Кудрявська, 13-19, оф.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АВ № 442400

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.03.2009

Міжміський код та телефон

044 238-64-05

Факс

238-64-09

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис

Надає страхові послуги на підставі укладеного договору, згідно ліцензії на здійснення
обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і
членів добровольних пожежних дружин (команд).

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

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23703520

Місцезнаходження

04053 Київська область Шевченкiвський м.Київ Кудрявська, 13-19, оф.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АВ № 442401

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.03.2009

Міжміський код та телефон

044 238-64-05

Факс

238-64-09

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис

Надає страхові послуги на підставі укладеного договору, згідно ліцензії на здійснення
обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті (страхування
водіїв).

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

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23703520

Місцезнаходження

04053 Київська область Шевченкiвський м.Київ Кудрявська, 13-19, оф.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АВ № 377630

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.01.2008

Міжміський код та телефон

044 238-64-05

Факс

238-64-09

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис

Надає страхові послуги на підставі укладеного договору згідно ліцензії на здійснення
обов'язкового страхування цівільної-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я Публічне акціонерне товариство "ОМСТ" Респект"
та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22448445

Місцезнаходження

65029 м.Одеса вул. Князівська 15, кв. 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АВ № 584123

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.05.2011

Міжміський код та телефон

(0482) 777-50-03

Факс

712-31-98

Вид діяльності

Юридична особа , яка надає страхові послуги емітенту

Опис

Надає страхові послуги на підставі укладеного договору згідно ліцензії на здійснення
обов'язкового страхування захисту майнових інтересів , пов'язаних з життям, здоров'ям та
працездатністю Застрахованих осіб від нещасних випадків

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

5

1

2

3

4

29.07.2010

20/15/1/10

ДКЦПФР

UA4000018535

Опис

Загальна
Форма
Номінальна Кількість
номінальна
існування та
вартість
акцій
вартість
форма випуску акцій (грн.)
(штук)
(грн.)
6

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна
iменнi
іменна

7

8

28.73

2317760

9

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10

66589244.80 100.000000000000

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно
оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лiстингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів
Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосiб розмiщення акцiй: акцiї розмiщеннi в повному обсязi серед
визначеного кола осіб. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
У 1865 році був побудований Одеський газовий завод. В 1948 році Постановою Ради Міністрів УРСР № 2338 на базі
використання зрідженого та сухого газу Одеського Крекінг заводу зобов'язала поширити газовий завод.
В 1950 році на підставі Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27.12.49 винесла постанову, яка дозволила організувати в м.
Одесі єдину контору "Одесагаз" по експлуатації та будівництву газового господарства.
У 1964 році був зроблене перший випуск природного газу.
В 1975 році Постановою Ради Міністрів УРСР № 400 створено виробниче підприємство.
АТ "Одесагаз" засновано Державним комітетом України по нафті і газу 11 березня 1994 року і відповідно з наказом № 95 є
правонаступником державного підприємства по нафті і газу.
Товариство "Одесагаз" створено в процесі приватизації шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне
товариство "Одесагаз" по газопостачанню та газифікації згідно з наказом Фонду державного майна України № 561 від 23.03.96
року. Товариство зареєстроване як відкрите акціонерне товариство 12.04.1996 року Ленінським районним виконавчим комітетом
м. Одеси за № 334.
Публічне акціонерне товариство "Одесагаз" є правонаступником за всіма правами та обов'язками відкритого акціонерного
товариства по газопостачанню та газифікації з 24.10.2011 року у відповідності із рішенням загальних зборів товариства від
12.10.2011 року протокол № 18.
з 01 липня 2015 року у відповідності до Закону України "Про ринок природного газу" здійснено відокремлення функцій
газопостачання та розподілу природного газу.
Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділу не відбувалось.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи
із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі
відповідно до попередніх звітних періодів
Управління товариством здійснюють загальні збори акціонерів, правління товариства, Наглядова рада, ревізійна комісія
товариства. Вищим органом товариства є загальні збори товариства, які скликаються не менш ніж один раз на рік. В період між
загальними зборами товариством керує правління товариства, яке є виконавчим органом та організує виконання рішень
загальних зборів.
Підприємство не має представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.
ПАТ "Одесагаз" має в своєму складі 13 невідокремлених структурних підрозділів, а саме:
- Ананьївське УЕГГ (місцезнаходження: 66400, м. Ананьїв, вул. Незалежності, 133); роль та перспективи розвитку: Роль забезпечити безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл.; Перспектива розвитку газифікація населених пунктів Одеської області природним газом.
- Арцізське УЕГГ (місцезнаходження: 68400, м. Арциз, вул. Трудова,2-а); роль та перспективи розвитку: Роль - забезпечити
безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл..; Перспектива розвитку - газифікація
населених пунктів Одеської області природним газом.
- Березівське УЕГГ (місцезнаходження: 67305, м. Березівка, вул. Паркова, 82); роль та перспективи розвитку: Роль забезпечити безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл.; Перспектива розвитку газифікація населених пунктів Одеської області природним газом.
- Болградське УЕГГ (місцезнаходження: 68702, м. Болград, вул. Заводська, 89); роль та перспективи розвитку: Роль забезпечити безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл.; Перспектива розвитку газифікація населених пунктів Одеської області природним газом.
- Іванівське УЕГГ (місцезнаходження: 67200, смт. Іванівка, вул. Степова, 16-б); роль та перспективи розвитку: Роль - забезпечити
безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл.; Перспектива розвитку - газифікація
населених пунктів Одеської області природним газом.
- Ізмаїльське УЕГГ (місцезнаходження: 68600, м. Ізмаїл, вул. Пушкіна, 24); роль та перспективи розвитку: Роль - забезпечити
безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл.; Перспектива розвитку - газифікація
населених пунктів Одеської області природним газом.
- Овідіопольське УЕГГ (місцезнаходження: 67800, смт. Овідіополь, вул. Туполєва, 1); роль та перспективи розвитку: Роль забезпечити безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл.; Перспектива розвитку газифікація населених пунктів Одеської області природним газом.
- Одеське МУЕГГ (місцезнаходження: 65006, м. Одеса, вул. Вапняна, 58); роль та перспективи розвитку: Роль - забезпечити
безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл.; Перспектива розвитку - газифікація
населених пунктів Одеської області природним газом.
- Подільське УЕГГ (місцезнаходження: 66300, м. Подільськ, вул. Некрасова, 3); роль та перспективи розвитку: Роль забезпечити безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл.; Перспектива розвитку газифікація населених пунктів Одеської області природним газом.
- Роздільнянське УЕГГ (місцезнаходження: 67400, м. Роздільна, вул. Привокзальна, 21); роль та перспективи розвитку: Роль забезпечити безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл.; Перспектива розвитку газифікація населених пунктів Одеської області природним газом.
- Ренійське УЕГГ (місцезнаходження: 68803, м. Рені, вул. 28 червня, 154); роль та перспективи розвитку: Роль - забезпечити
безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл.; Перспектива розвитку - газифікація
населених пунктів Одеської області природним газом.
- Ширяєвське УЕГГ (місцезнаходження: 66800, смт. Ширяєве, вул. Українська, 1); роль та перспективи розвитку: Роль забезпечити безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл.; Перспектива розвитку -

газифікація населених пунктів Одеської області природним газом.
- Чорноморське УЕГГ (місцезнаходження: 68000, м. Чорноморськ, вул. Хантдзе, 13); роль та перспективи розвитку: Роль забезпечити безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів Одеської обл.; Перспектива розвитку газифікація населених пунктів Одеської області природним газом
- Головне підприємство до складу якого входить УЕГГ м. Одеси (місцезнаходження 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1) роль та
перспективи розвитку: Роль - забезпечити безаварійний та безперебійний розподіл природного газу абонентів м. Одеса.;
Перспектива розвитку - газифікація природним газом м. Одеса.
Змін в організаційної структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось. Товариство не планує змiнювати
органiзацiйну структуру.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних
працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента,
спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб) - 2383;
середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 17;
за договорами підряду (осіб) - 9;
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0;
фонд оплати праці - 146 795,2 тис.грн.;
фонд оплати праці в звітному періоді зменшився на 10 759,9 тис. грн., що складає 93,2%;
Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента для
чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та
кадрова програма полягає в належній та своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що
зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,
зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в
структурі об'єднання
Товариство не є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються
сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному
виду спільної діяльності
Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати
цих пропозицій
Пропозiцiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки
вартості фінансових інвестицій тощо)
Обрана облiкова полiтика Товариства будується на основних принципах бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi:
автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, перiодичностi, єдиного грошового вимiрника,
нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат.До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний строк
корисного використання(експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк), первiсна
вартiсть яких бiльша за 6000,00 грн.
Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюються прямолiнiйним методом. Термiн використання нематерiальних
активiв визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: - термiну використання
подiбних нематерiальних активiв; Передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв
використання( не бiльше 10 рокiв безперервної експлуатацiї) та iнших факторiв. Амортизацiя нематерiальних активiв
здiйснюються прямолiнiйним методом; Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк
вартiстю до 6000,00 грн. вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). Амортизацiю за МНМА
нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Визнання та
первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, товарiв здiйснюються залежно вiд шляхiв
надходження запасiв на пiдприємство: придбанi за плату, виготовленi власними силами, внесенi до статутного капiталу,
одержанi безоплатно, придбанi у результатi обмiну на подiбнi та неподiбнi запаси згiдно з Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 2 "Запаси" (IAS 2 Запаси).
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається найменування запасiв Застосовується безперервна система
оцiнки запасiв. При складаннi балансу здiйснювалася оцiнка запасiв та вiдображалась у бухгалтерському облiку i звiтностi з
первiсною вартiстю.
Суми доходiв вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 "Дохід"
(IAS 18 Дохід).
Витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку згідно з відповідними Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.
Витрати майбутнiх перiодiв списуються на витрати вiдповiдно до спецiальних розрахункiв. Облік фінансових інвестицій
ведеться по собівартості.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або
більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі),
середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання
послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності
емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків
збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент
здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше
відсотків доходу за звітний рік - 1. Транспортування природного газу розподiльними трубопроводами - ця послуга по доставцi
природного газу трубопроводами (високого, середнього, низького тиску) вiд газорозподiльних станцiй (ГРС) до
газорозподiльних пунктiв (ГРП), промислових котельних та iнших споживачiв. Послуга полягає в виконаннi робiт по
утримуванню, обслуговуванню, та експлуатацiї систем газопостачання, а саме: газопроводiв, ГРП, ШРП, станцiй кадотного
захисту, систем телемеханiки та зв'язку, газових приборiв, спецiалiзованого автотранспорту, а також будiвель та виробничих
примiщень. 2. Iншi види робiт - видача технiчних умов, узгодження проектiв, будiвельно-монтажнi, установка газового
обладнання, побутових лiчильникiв газу, технiчне обслуговування та ремонт газового обладнання, газопроводiв та споруд на
них, а також перевiрка побутових лiчильникiв згiдно заявам та iн.
Обсяги виробництва (у натуральному виразі):
- транспортування газу: 1 243,365 млн. м. куб.;
Сума виручки без пдв та акцизних та інших зборів за 2017 рік склала 500 605 тисяч гривень, у тому числі:
- транспортування газу: 458 926 тисяч гривень;
- будівельно-монтажних, інших робіт та послуг: 41 679 тисяч гривень;
інформація про загальну суму експорту - операції експорту протягом 2017 року не проводились;
частка експорту в загальному обсязі продажів - відсутня;
Перспективність надання послуг залежіть від полипшення фінансвого стану країни.
Залежність від сезонних змін - Товариство має залежності від сезонних змін.
Про основні ринки збуту та основних клієнтів - основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичниі особи, які мають
потрібність у послугах що надає Товариство.
Основні ризики в діяльності емітента:
- Прострочка оплати клієнтами за надані послуги.
- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин ,
рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, підвищення відсотків по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi
можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного
законодавства.
- Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси,
загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції.
- Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного кліента.
- Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку.
- Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки.
- Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію.
- Фінансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельністю або банкрутством.
Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - страхування. Хеджирування - використання механізмів
закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогнозний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються,
від негативних змін у кон'юнктурі ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів
матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що
спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати,
резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов,
поведінкою персоналу.Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту,
своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій.
Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - виробництвом Товариство не займається; Товариство не
проводить заходи щодо розширення ринків збуту.
Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство виробництвом не займається.
Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - Товариство не займається виробництвом, яке потрібує сировіни, тому
сировину не постачає та не має інформації щодо ії доступності та динаміки цін.
Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Товариство не займається
виробництвом.
Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - В звiтному роцi товариство не спрямовувало
грошови кошти на дослiдження та розробки.
Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають таки сами послуги.
Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає.
Перспективні плани розвитку емітента - прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На

жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi
прогнози й детальнi плани.
країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні, емітент не
здійснює свою діяльність у декількох країнах.
Основними постачальниками природного газу є ТОВ "ЮГ-ГАЗ", послуг балансування - ПАТ "Укртрансгаз", транспортування
природного газу магістральними трубопроводами - ПАТ "Укртрансгаз".
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції
або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання
або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка, машини та механiзми, якi використовуються для виробничої дiяльностi.
Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв.
Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби .
Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та придбання, пов'язані з господарською діяльністю.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими
особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними
підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються:
дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для
визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
На протязі звітного року відсутні будь які правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних
засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства,
плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів,
суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності
та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного законодавства
України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку"
вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби".
Нарахування зносу по основним засобам проводиться за лінейним методом.
Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8
рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв.
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням
для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 1853000 тис.грн., ступiнь їх зносу - 18,38%, ступiнь їх використання в
середньому 60-80%,сума нарахованого зносу станом на 31.12.2017 р. - 340607 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв
обумовленi їх надходженням та вибуттям протягом року (надiйшло основних засобiв за 2017 рiк на суму 468268 тис.грн., вибуло
основних засобів за 2017 рік на суму 3667 тис.грн.).
Значні правочини щодо основних засобах, включаючи об'єкти оренди - відсутні
Обмежень на використання майна Емiтента немає.
Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згідно реєстраційних документів.
Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь використання обладнання в середньому складає
60-80 вiдсоткiв.
Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається.
На даний час Товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних
засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.
Інформація про розширення або удосконалення основних засобів відсутня, тому методи фінансування не вживалися.
Інформація щодо очікування зростання виробничих потужностей відсутня.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Найбiльш iстотною проблемою в галузi та в дiяльностi товариства є низька платоспроможнiсть покупцiв та населення регiону.
Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування,
гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у сері діяльності емітента, рiзке коливання цiн на енергоносiї ), стихiйнi лиха
(землетрус, пожежа тощо), та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.
На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї не має.
Крiм того, iстотними проблемами, що мають великий вплив є недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок,
економiчнi обмеження, високi ставки податкiв, проблеми, що пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на
розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв. Складнiсть отримання
банкiвських кредитiв.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафи, пені за 2017 рік у сумі 466 тис. грн. виникли внаслідок:

1. Відшкодування шкоди фізичній особі на підставі рішення суду у сумі 8,8 тис. грн.
2. Штрафні санкції, нараховані Одеським управлінням офісу великих платників податків згідно актів перевірки 403,5 тис. грн.
3. Інші: 53,7 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб,
можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок власних та залучених коштiв.Обрана Емiтентом полiтика фiнансування
дiяльностi базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування, є суттєвими факторами
що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi Емiтента.
Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками
фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової
полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення
вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних
зобов'язань.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та
очікувані прибутки від виконання цих договорів
Роботи по укладенним договорам виконуються своєчасно. Зважаючi на такi фактори ризику як падiння платоспроможності
населення та підприємств, зростання цiн , можливi змiни в оподаткуваннi та фiнансово-кредитнiй полiтицi держави, форсмажорнi обставини та iншi ризики Емiтент не має можливостi надати визначену iнформацiю про очiкуванi прибутки вiд
виконання цих договорiв.
За результатами дiяльностi товариства на кiнець 2017 року не має укладених, але не виконаних договорiв про надання послуг
iншим органiзацiям та пiдприємствам.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення
фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В наступному році товариство планує займатися основними видами дiяльностi. Для пiдвищення надiйностi та безпеки
газопостачання до населення та промислових пiдприємств ПАТ "Одесагаз" щорiчно планує слiдуючи заходи: - будiвництво
газопроводiв до населених пунктiв та промислових пiдприємств; - реконструкцiя газопроводiв та систем газопостачання, у яких
закiнчується термiн експлуатацiї; - пiдвищення рiвня захисту газопроводiв вiд корозiї; - облiк та нагляд за витраченням
природного газу.
На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi
прогнози й детальнi плани. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керівництво товариства має намiр
завершити вже розпочатi заходи щодо поліпшення стану товраиства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В
залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному
товариством курсу нема.
Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн,
подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Емiтент не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або
дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або
судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього
підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною
в яких виступають посадові особи емітента у звітньому році відсутні.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у
тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі
аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iвнесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi Емiтента,
вiдсутня.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого
призначення:

1459309

1848378

0

0

1459309

1848378

будівлі та
споруди

1404274

1792572

0

0

1404274

1792572

машини та
обладнання

38512

38578

0

0

38512

38578

транспортні
засоби

13618

16371

0

0

13618

16371

земельні
ділянки

1521

857

0

0

1521

857

інші

1384

0

0

0

1384

0

2.
Невиробничого
призначення:

4658

4622

0

0

4658

4622

будівлі та
споруди

1344

1456

0

0

1344

1456

машини та
обладнання

74

84

0

0

74

84

транспортні
засоби

37

47

0

0

37

47

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

3042

3035

0

0

3042

3035

161

0

0

0

161

0

1463967

1853000

0

0

1463967

1853000

інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

Опис Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв,
транспортними засобами - 5-10 рокiв.
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для
здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 1853000 тис.грн., ступiнь їх зносу - 18,38%, ступiнь їх використання в
середньому 60-80%,сума нарахованого зносу станом на 31.12.2017р. - 340607 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх
надходженням та вибуттям протягом року (надiйшло основних засобiв за 2017 рiк на суму 468268 тис.грн., вибуло основних засобів за 2017
рік на суму 3667 тис.грн.).
Значні правочини щодо основних засобах, включаючи об'єкти оренди - відсутні
Обмежень на використання майна Емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість
чистих активів
(тис. грн)

1570280

1019938

Статутний
капітал (тис.
грн.)

66589

66589

Скоригований
статутний
капітал (тис.
грн)

66589

66589

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від
17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за
формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його
зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(1570280.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(66589.000 тис.грн. ).Це відповідає
вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому
на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами
Дата
(відсоток річних)
погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

д/н

0.00

0.000

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

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

Х

0.00

Х

Х

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

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

5861.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

584939.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

590800.00

Х

Х

Опис

д/н

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

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний
вид
продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі (тіс.
грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Всього в т.ч.

д/н

500605.00

100

д/н

500605.00

100

2

Розподіл
природного
газу

1243,365 млн.м3

458926.00

91.7

1243,365 млн.м3

458926.00

91.7

3

інши види
робіт

(послуг)

41679.00

8.3

(послуг)

41679.00

8.3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

всього, в т.ч.

100.00

2

Матеріальні витрати

34.00

3

Оплата праці

28.00

4

Соціальні нарахування

6.20

5

Амортизація

14.80

6

інши витрати

17.00

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

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п

1

1

Співвідношення
Вартість
граничної
активів
сукупності
Найменування
Гранична емітента за
вартості
Дата
уповноваженого сукупність
даними
правочинів до
прийняття
органу, що
вартості
останньої
вартості активів
рішення
прийняв
правочинів
річної
емітента за
рішення
(тис. грн.) фінансової даними останньої
звітності
річної фінансової
(тис. грн.)
звітності (у
відсотках)
2

30.03.2017

3

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

4

900000

5

1718716

6

52.364672232

Предмет правочину

7
правочини що пов'язаннi iз
укладенням та/або
пролонгацiєю, внесенням змiн
до умов договорiв на
розподiл газу, кредитних
договорiв, депозитних
договорiв, договорiв про
надання фiнансових та
майнових порук та послуг,

Дата розміщення
Веб-сайт
особливої
товариства, на
інформації в
якому
загальнодоступній
розміщена
інформаційній
інформація
базі даних Комісії

8

9

31.03.2017

odgaz.odessa.ua

договорiв застави або
iпотеки, договорiв придбання
або вiдчуження майна
Опис

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської
діяльності емітента - відсутня

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

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

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

30.03.2017

31.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.03.2017

31.03.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2016

1

0

3

2017

2

1

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні
X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть):

роведення державної реєстрації змін до
відомостей про юридичну особу ПАТ
«Одесагаз», що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, що не пов’язані зі змінами в
установчих документах, а саме внесення коду
економічної діяльності 68.20 («Надання в
оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна»).

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій
товариства
Інше (зазначити):

збори проводились

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
збори проводились
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
збори проводились
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

7

кількість членів наглядової ради - акціонерів

7

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради - незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

7

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради ?

12

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх)
компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :
Оцінка не проводилась
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комітети не сторено
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
Комітети не сторено
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

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

Так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого
органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Ні

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується
загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі даних
зборах
НКЦПФР про ринок цінних
паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

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

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант

Ні

X
X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох
років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України,
протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: 12.10.2011;
яким органом управління прийнятий: загальними зборами
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено: разміщено на веб-сайте
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення
протягом року. недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві
відсутні.
КОДИ

Підприємство

2018 | 01 |
01

за ЄДРПОУ

03351208

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ"

Територія

за КОАТУУ 5110137600

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова
форма господарювання
Вид економічної
діяльності

Дата(рік, місяць, число)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ
(ЛОКАЛЬНІ) ТРУБОПРОВОДИ

Середня кількість
працівників

за КОПФГ

112

за КВЕД

35.22

2383

Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса

65003 Одеська область м.Одеса вул. Одарiя, буд.1, т.04870536-80

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

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

925

1549

первісна вартість

1001

2671

3911

накопичена амортизація

1002

1746

2362

Незавершені капітальні інвестиції

1005

18624

27342

Основні засоби

1010

1460925

1849965

первісна вартість

1011

1724226

2188827

знос

1012

263301

338862

Інвестиційна нерухомість

1015

3042

3035

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

4780

4780

Знос інвестиційної нерухомості

1017

1738

1745

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

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

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

17368

17368

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

5127

5217

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

12358

6888

Усього за розділом I

1095

1518369

1911364

II. Оборотні активи
Запаси

1100

23081

19826

Виробничі запаси

1101

23081

19826

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

138736

168982

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

9783

22422

з бюджетом

1135

2084

2322

у тому числі з податку на прибуток

1136

1660

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

--

3571

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

26663

32593

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

200347

249716

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

1200

--

--

Баланс

1300

1718716

2161080

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

66589

66589

Капітал у дооцінках

1405

641930

641930

Додатковий капітал

1410

471765

994216

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-160346

-132455

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

1019938

1570280

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500

132019

123722

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

132019

123722

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

223965

241733

товари, роботи, послуги

1615

104918

145335

розрахунками з бюджетом

1620

20143

5861

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

6326

2337

розрахунками з оплати праці

1630

19956

6739

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

179908

51925

Поточні забезпечення

1660

10954

12876

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

589

272

Усього за розділом IІІ

1695

566759

467078

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

1700

--

--

Баланс

1900

1718716

2161080

Голова правління

Герасименко Віталій Олександрович

Головний бухгалтер

Бондаренко Руслан Євгенович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ"

за ЄДРПОУ

2018 |01 |01
03351208

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

500605

593282

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(461762)

(555680)

Валовий:
прибуток

2090

38843

37602

збиток

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи

2120

33538

28540

Адміністративні витрати

2130

(38250)

(32968)

Витрати на збут

2150

(--)

(--)

Інші операційні витрати

2180

(27060)

(135910)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

7071

--

2195

(--)

(102736)

Дохід від участі в капіталі

2200

--

--

Інші фінансові доходи

2220

--

--

Інші доходи

2240

32764

64840

Фінансові витрати

2250

(15748)

(15166)

Втрати від участі в капіталі

2255

(--)

(--)

Інші витрати

2270

(1824)

(27814)

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

22263

--

збиток

2295

(--)

(80876)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

5628

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

27891

--

2355

(--)

(80876)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

27891

-80876

Стаття

збиток

збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

179227

303918

Витрати на оплату праці

2505

147521

158130

Відрахування на соціальні заходи

2510

32571

33328

Амортизація

2515

78145

63971

Інші операційні витрати

2520

89608

165211

Разом

2550

527072

724558

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

2317760

2317760

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

2317760

2317760

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

12.03360140

( 34.89403560)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

12.03360140

( 34.89403560)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

--

--

Голова правління

Герасименко Віталій Олександрович

Головний бухгалтер

Бондаренко Руслан Євгенович
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ"

за ЄДРПОУ

2018 |01 | 01
03351208

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

546279

731881

Повернення податків і зборів

3005

93

27

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1473

--

Надходження від повернення авансів

3020

279

26

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1190

1908

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

4216

--

Інші надходження

3095

76108

148672

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(250089)

(481521)

Праці

3105

(133180)

(126518)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(37669)

(22097)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(84320)

(93099)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(981)

(2100)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(42707)

(60627)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(40632)

(30372)

Витрачання на оплату авансів

3135

(12639)

(--)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(849)

(12512)

Інші витрачання

3190

(76731)

(123289)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

34161

23478

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

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(22466)

(27364)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-22466

-27364

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

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(5660)

(2898)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-5660

-2898

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

6035

-6784

Залишок коштів на початок року

3405

26663

33447

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-105

--

Залишок коштів на кінець року

3415

32593

26663

Голова правління

Герасименко Вiталiй Олександрович

Головний бухгалтер

Бондаренко Руслан Євгенович
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ"

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

03351208

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття

1

Зареєстрований
Код рядка
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
капітал

Всього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

66589

641930

471765

--

-160346

--

--

1019938

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення
помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований
залишок на
початок року

4095

66589

641930

471765

--

-160346

--

--

1019938

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

--

--

--

--

27891

--

--

27891

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Інший
сукупний дохід

за звітний
період
Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески
учасників :
Внески до
капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення
капіталу :
Викуп акцій
(часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання
викуплених
акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення
частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в
капіталі

4290

--

--

522451

--

--

--

--

522451

Разом змін у
капіталі

4295

--

--

522451

--

27891

--

--

550342

Залишок на
кінець року

4300

66589

641930

994216

--

-132455

--

--

1570280

Голова правління

Герасименко Вiталiй Олександрович

Головний бухгалтер

Бондаренко Руслан Євгенович

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року.
Примiтка 1. Загальна iнформацiя про пiдприємство.
Повна назва Публiчне акцiонерне товариство "Одесагаз"
Код ЄДРПОУ 03351208
Дата реєстрацiї Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб вiд 11.12.2017 р. Дата та номер запису в Єдиному
державному реєстрi юридичних осiб вiд 28.12.1994 р., 01.06.2005 р. за № 1 556 120 0000 008373
Мiсце знаходження 65003, Одеська обл., мiсто Одеса, Суворовський район, вулиця Одарiя, будинок1
Телефон (048) 705-39-70, 705-36-96
Основнi види дiяльностi 35.22 - розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи (основний);
35.23 - торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи;
42.21 - будiвництво трубопроводiв;
43.22 - монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування;
47.78 - роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах;
77.39 - надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв, н.в.i.у;
74.90 - iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у.
Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 року склала 2 409 осiб.
Станом на 31 грудня 2017 року акцiонери володiли акцiями Товариства:
Акцiонери товариства 31.12.2017 Кiлькiсть
акцiй
%

Юридичнi особи, в тому разi: 93,3267 2 163 088
Вореан Холдiнгс та Iнвестмент Лiмiтед 20,742527 480 762
Компанiя "Рейшуре Лiмiтед", Кипр 20,312715 470 800
Саменко Лiмiтед, Кипр 20,312715 470 800
Галфстiм Iнтернейшнл Холдингз IНК 6,617941 153 388
Компанiя "Земаре Лiмiтед", Кiпр 20,366517 472 047
ТОВ "Агрофiрма "Агроснабтрейдiнг"" 4,974242 115 291
Iншi юридичнi особи (конфiдицiйна iнформацiя) 0,6624 15 352
Iншi фiзичнi особи (конфiдицiйна iнформацiя) 6,0111 139 320
Разом 100 2 317 760
Примiтка 2. Загальнi положення.
В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, котрi вже вплинули та, можливо, будуть i в подальшому продовжувати
впливати на пiдприємства, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї країни. Як слiдство, ведення бiзнесу в Українi пов'язано з
ризиками, котрi нетиповi для iнших ринкiв.
Крiм того, останнiм часом вiдбувається скорочення ринкiв капiталу та кредитiв, що приводить до посилення економiчної
невизначеностi умов господарювання. Фiнансова звiтнiсть вiдображує точку зору керiвництва на те, як впливають умови
ведення бiзнесу в Українi на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Фактичний вплив майбутнiх умов господарювання може
вiдрiзнятися вiд оцiнок їх Керiвництвом.
Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть Товариства формується з дотриманням таких принципiв: обачностi, безперервностi
дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, принципу нарахування, єдиного грошового вимiрника.
Примiтка 3. Органiзацiйна структура та дiяльнiсть пiдприємства.
ВАТ "Одесагаз" створено вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15.06.93 р. №210/93 "Про корпоратизацiю державних
пiдприємств" на пiдставi рiшення Державного комiтету нафтової та газової промисловостi вiд 11.03.94 р. №95, а саме: державне
пiдприємство по газопостачанню та газифiкацiї "Одесагаз" було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Одесагаз". ВАТ
"Одесагаз" було перетворене в Публiчне акцiонерне товариство "Одесагаз" (далi ПАТ "Одесагаз") 4 жовтня 2011 року, за
номером запису у державного реєстратора № 1 556 105 0027 008373.
Згiдно наказу по ПАТ "Одесагаз" за №64 вiд 12.05.17 р. "Про реорганiзацiю бухгалтерського та кадрового облiку, скорочення
одиниць у штатних розписах ПАТ "Одесагаз"" з 01.07.17 р. на базi
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, а саме:
- Ананьївського УЕГГ ПАТ "Одесагаз";
- Арцизського УЕГГ ПАТ "Одесагаз";
- Березiвського УЕГГ ПАТ "Одесагаз";
- Болградського УЕГГ ПАТ "Одесагаз";
- Iванiвського УЕГГ ПАТ "Одесагаз";
- Iзмаїльського УЕГГ ПАТ "Одесагаз";
- Овiдiопольського УЕГГ ПАТ "Одесагаз";
- Одеського МУЕГГ ПАТ "Одесагаз";
- Подiльського УЕГГ ПАТ "Одесагаз";
- Роздiльнянського УЕГГ ПАТ "Одесагаз";
- Ренiйського УЕГГ ПАТ "Одесгаз";
- Чорноморського УЕГГ ПАТ "Одесагаз";
- Ширяєвського УЕГГ ПАТ "Одесагаз"
створено наступнi невiдокремленi структурнi пiдроздiли ПАТ "ОДЕСАГАЗ" iз збереженням дiючих умов та оплати працi:
- Ананьївське УЕГГ;
- Арцизське УЕГГ;
- Березiвське УЕГГ;
- Болградське УЕГГ;
- Iванiвське УЕГГ;
- Iзмаїльське УЕГГ;
- Овiдiопольське УЕГГ;
- Одеськоге МУЕГГ;
- Подiльське УЕГГ;
- Роздiльнянське УЕГГ;
- Ренiйське УЕГГ;
- Чорноморське УЕГГ;
- Ширяєвське УЕГГ.
Уряд України безпосередньо впливає на дiяльнiсть Товариства через регулювання граничних рiвней цiн на тарифи з
транспортування природного газу, яке здiйснює Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики, а саме:
- з 01.01.17 р. тариф 369,1 грн./тис м3 - Постанова НКРЕКУ вiд 24.03.2016 р. № 442 зi змiнами, внесеними Постановою НКРЕКУ
вiд 15.12.2016 р. №2301.

Примiтка 4. Основа складання звiтностi.
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Всi чисельнi показники, представленi в звiтi, округленi до (ближньої)
тисячi. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю
основних засобiв на дату, а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за первiсною вартiстю вiдповiдно до МСБО 40
"Iнвестицiйна нерухомiсть" та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi статей облiку з метою
достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Використання професiйних суджень, розрахункових оцiнок та припущень.
При складаннi фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво використовувало професiйнi судження, допущення та
розрахунковi оцiнки, якi мають вiдношення до питань вiдображення активiв i зобов'язань та розкриття iнформацiї щодо умовних
активiв i зобов'язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Допущення, та зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки, постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в
розрахункових оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi та у всiх послiдуючих перiодах, в яких
вiдбулися вказанi змiни.
В наступних поясненнях викладена iнформацiя про основнi сфери, якi потребують оцiнки невизначеностi, та про найбiльш
важливi судження, сформованi в процесi використання положень облiкової полiтики та здiйснюючих значний вплив на суми,
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
Склад та елементи фiнансової звiтностi.
Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi викладено в Концептуальнiй основi МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв".
Концептуальна основа МСФЗ мiстить:
- мету фiнансових звiтiв;
- якiснi характеристики iнформацiї, наведеної у фiнансових звiтах;
- визначення та порядок визнання елементiв фiнансових звiтiв;
- концепцiї збереження капiталу.
Метою МСБО 1 є надання основи для подання фiнансових звiтiв загального призначення, що забезпечує можливiсть
порiвнянностi фiнансової звiтностi Товариства з попереднiми перiодами.
Фiнансовi звiти загального призначення - це звiти, що вiдповiдають потребам тих користувачiв, якi не можуть вимагати звiтiв,
складених з урахуванням їхнiх конкретних iнформацiйних потреб.
До користувачiв фiнансових звiтiв належать iснуючi та потенцiйнi iнвестори, працiвники, кредитори, клiєнти, урядовi установи та
громадськiсть.
Виходячи з цього, "метою фiнансових звiтiв загального призначення є надання iнформацiї про фiнансове становище,
результати дiяльностi та рух грошових коштiв Товариства, яка є корисною для широкого кола користувачiв при прийняттi ними
економiчних рiшень".
Згiдно з МСБО 1, фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить:
- баланс (звiт про фiнансовий стан);
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд);
- звiт про власний капiтал;
- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
- пояснювальнi примiтки.
Призначення основних компонентiв фiнансової звiтностi
Компонент звiтностi Призначення
Баланс (звiт про фiнансовий стан) Iнформацiя про фiнансове становище Товариства на певну дату
Звiт про фiнансовi результати ( звiт про сукупний дохiд) Iнформацiя про доходи, витрати та
фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод
Звiт про власний капiтал Iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом звiтного перiоду
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) Iнформацiя про надходження i вибуття грошових коштiв унаслiдок
операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного перiоду
Пояснювальнi примiтки Повне розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Товариства
Основними елементами фiнансових звiтiв є такi:
- активи;
- зобов'язання;
- власний капiтал;

- доходи, витрати, прибутки i збитки.
Фiнансовi звiти мають правдиво вiдображувати фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та потоки грошових
коштiв Товариства.
Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Товариства є подання iнформацiї у спосiб, який забезпечує якiснi
характеристики фiнансових звiтiв.
Якiснi характеристики визначають ступiнь корисної iнформацiї, наведеної у фiнансових звiтах. Концептуальна основа МСФЗ
мiстить чотири основнi якiснi характеристики фiнансової iнформацiї: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та порiвняннiсть.
Зрозумiлiсть - це якiсть iнформацiї, яка дає можливiсть користувачам сприймати її значення.
Доречнiсть характеризує здатнiсть iнформацiї впливати на рiшення, що приймаються на її основi. Iншими словами, iнформацiя
вважається доречною, якщо вона здатна вплинути на прийняття рiшень користувачами та допомогти їм оцiнити минулi, поточнi
та майбутнi подiї.
Доречнiсть iнформацiї визначається її суттєвiстю, своєчаснiстю та можливiстю використання для прогнозування.
Суттєвiсть. Iнформацiя є суттєвою, якщо її пропуск або неправильний розрахунок можуть вплинути на рiшення користувачiв.
Своєю чергою, включення у звiт несуттєвої iнформацiї може погiршити її зрозумiлiсть. Через це окремi вимоги МСБО, щодо
розкриття iнформацiї, не виконувались, якщо вони є несуттєвими.
Своєчаснiсть. Найдостовiрнiша iнформацiя втрачає сенс, якщо вона надана користувачам iз запiзненням. Тому фiнансовi звiти
надаються користувачам у строки, що забезпечує їхнє ефективне використання.
Достовiрнiсть iнформацiї означає, що вона не мiстить помилок та упереджених суджень. Вона визначається повнотою,
нейтральнiстю, обачнiстю, прелюванням сутностi над формою, правдивим вiдображенням фiнансового становища i результатiв
дiяльностi.
Повнота означає повне висвiтлення дiяльностi Товариства, тобто фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi
та можливi наслiдки операцiй та подiй, яка здатна вплинути на рiшення, що приймаються на її основi.
Нейтральнiсть передбачає, що iнформацiя має бути об'єктивною. Iнформацiя не є нейтральною, якщо за допомогою методiв
оцiнки або форми подання вона може вплинути на прийняття рiшень.
Обачнiсть зумовлена невизначенiстю певних подiй (наприклад, отримання сумнiвних боргiв, строку експлуатацiї основних
засобiв, тощо). У зв'язку з цим, при оцiнцi наведеної у звiтах iнформацiї, Товариство уникає завищення активiв або заниження
витрат i зобов'язань Товариства.
Це означає, що витрати та зобов'язання потрiбно вiдображувати в бухгалтерському облiку вiдразу ж пiсля отримання свiдчення
про ймовiрнiсть виникнення їх, а активи i доходи лише тодi, коли їх реально отримано або зароблено.
Превалювання сутностi над формою означає, що операцiї та подiї мають облiковуватись i подаватися у звiтностi вiдповiдно до
їхньої економiчної сутностi, а не лише виходячи з юридичної форми.
Правдиве вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi. Для правдивого вiдображення фiнансового
становища i результатiв дiяльностi Товариства при складаннi фiнансових звiтiв дотримуємося:
- основи безперервностi дiяльностi;
- основи нарахування;
- окремого подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат;
- окремого подання та об'єднання статей, виходячи з їхньої суттєвостi;
- послiдовностi подання iнформацiї;
- порiвняннiсть iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть має бути пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi.
Безперервнiсть дiяльностi означає, що керiвництво не має намiру лiквiдувати пiдприємство або припинити операцiї або не iснує
реальної альтернативи, крiм як зробити це. Тому при пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво здiйснює оцiнку здатностi
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть.
Примiтка 5. Основнi принципи бухгалтерського облiку.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли воно стає стороною контрактних положень
щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визначаються iз застосуванням
облiку на дату розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовий актив, доступний для продажу;
- дебiторська заборгованiсть.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою
вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового
зобов'язання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти знаходяться на рахунках в банках.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою очiкується
отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з

бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiї. Пiсля первiсного
визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного
вiдсотка.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
До фiнансових активiв, доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20%.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi
доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення
корисностi, доки визнання фiнансового активу не буде припинено.
Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного
збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких
неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення.
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить позики працiвникам, наданi на довгостроковий термiн.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань.
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i
має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
Основнi засоби.
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї
дiяльностi, наданнi послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного
використання (експлуатацiї) якого бiльше одного року та вартiсть якого бiльше 6000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень,
передбачених МСФЗ, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або
переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будьяка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Дооцiнка, яка входить до складу власного
капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Подальшi витрати.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне
обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних
засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв в Товариствi нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:
- будiвлi - 3%;
- споруди - 7%;
- передавальнi пристрої (газопроводи)- 3%;
- передавальнi пристрої (ГРП, ШРП) - 4%;
- машини та обладнання - 20%;
з них комп'ютери, оргтехнiка, пристрої безперервного живлення, телефон - 50%;
- транспортнi засоби - 10%;
- iнструменти, прибори, iнвентар - 25%;
- багаторiчнi насадження - 10%;
- iншi - 8%.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат,
яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний до продажу, або на дату, з якої припиняють
визнання активу.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом чинностi цих
прав.
Iнвестицiйна нерухомiсть.

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство до 2017 р. вiдносило частину будiвлi, утримуваної з метою отримання орендних
платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Будiвля включає: одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi
дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей. В бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються
та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за
собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi первiсної вартостi. В 2017
роцi до складу iнвестицiйної нерухомостi Товариством вiднесено:
- примiщення, наданi в оренду за адресою вул. Одарiя,1;
- примiщення, наданi в оренду ВК "IНВЕСТ 2005";
- примiщення, наданi в оренду ТОВ "Одесагаз-Постачання" в м.Одесi та Одеськiй областi;
- майновий комплекс в с.Грибовка, наданий в оренду ТОВ "Дачник".
Товариство нараховує амортизацiю на об'єкти iнвестицiйної нерухомостi.
Оренда.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця,
класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати протягом
строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає протягом строку оренди. Затрати,
включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
Податки на прибуток.
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок
визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за
звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату
балансу.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи
або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх
податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню.
Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподаткованого прибутку, за
рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених
податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрнiсть того, що буде
отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу
повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї
вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в
прибуток або збиток за звiтний перiод, крiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у
власному капiталi.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить вiд статей, якi вiдображено
безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої
подiї, та iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють в собi економiчнi вигоди, i
можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Виплати працiвникам.
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже
сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення
вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Товариство не має жодних подальших зобов'язань перед робiтниками пiсля їх виходу на пенсiю.
Доходи та витрати.
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення
незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату
балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками.
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв,
визнаються як витрати перiоду.

Операцiї з iноземною валютою.
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на
дату проведення операцiй.
Монетарнi статтi та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами НБУ на
дату балансу. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
перiодi, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу:
31.12.16р. 31.12.17 р.
Гривня / 1 долар США 27,190858 28,067223
Застосування стандартiв та тлумачень, якi були змiненi.
1. Застосування стандартiв та тлумачень, якi були змiненi
НОВI СТАНДАРТИ, ТЛУМАЧЕННЯ I ПОПРАВКИ ДО ЧИННИХ СТАНДАРТIВ ТА ТЛУМАЧЕНЬ
Товариство вперше застосувало деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Товариство не застосовувало достроково опублiкованi стандарти,
тлумачення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Поправки до iснуючих стандартiв Ключовi питання
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 - "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї" Вимагає вiд пiдприємств розкривати iнформацiю про
змiни в зобов'язаннях, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 - "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв" Пояснює яким чином
визнавати вiдстроченi податковi активи, пов'язанi з борговими iнструментами, якi вимiрюються за справедливою вартiстю
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр." Незначнi поправки до МСФЗ 12
СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ НАБУЛИ ЧИННОСТI
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску такi стандарти i тлумачення, а також поправки до стандартiв були
випущенi, але iще не набули чинностi:
Стандарти та тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних перiодiв, якi починаються на або пiсля
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi ("МСФЗ")
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 1 сiчня 2018 року
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" 1 сiчня 2018 року
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 1 сiчня 2019 року
МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування" 1 сiчня 2021 року
Поправки до iснуючих стандартiв i тлумачення
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) - 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої
органiзацiєю або спiльним пiдприємством" Наразi не визначено
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 - "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй" 1 сiчня 2018 року
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 - "Застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" з МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" 1
сiчня 2018 року
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр." Удосконалення до МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ (IAS) 28 1 сiчня 2018 року
Тлумачення КТМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi i облiк авансiв" 1 сiчня 2018 року
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переведення iнвестицiйної нерухомостi" 1 сiчня 2018 рокуъ
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" 1 сiчня 2019 року
Пояснення до МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" 1 сiчня 2018 року
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 - "Передплата з негативною компенсацiєю" 1 сiчня 2019 року
Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначенiсть щодо розрахунку податку на прибуток" 1 сiчня 2019 року
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2015-2017 рр." 1 сiчня 2019 року
На разi керiвництво здiйснює оцiнку впливу вiд прийняття до застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФЗ
(IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" та МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". Щодо iнших стандартiв та тлумачень, то, за оцiнками
керiвництва, їхнє прийняття до застосування не завдасть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства у майбутнiх
перiодах.
Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття
ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи.
Умовнi активи виникають, як правило, внаслiдок незапланованих або iнших неочiкуваних подiй, якi уможливлюють надходження
економiчних вигiд до Товариства. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є
ймовiрним.
Примiтка 6. Доходи та витрати.
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих (визнаних) доходiв
сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв (витрати визнаються витратами певного
перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi).

Звiтним перiодом для застосування принципу вiдповiдностi є календарний мiсяць, тобто вiдповiднiсть витрат заробленим
доходам оцiнюється Товариством за результатами дiяльностi за мiсяць.
Бухгалтерський облiк доходiв та витрат базується на принципах нарахування, вiдповiдностi та обачностi.
Доходи/витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Товариства, якщо виконуються такi умови:
- щодо активiв та зобов'язань - є реальна заборгованiсть,
- щодо наданих (отриманих) послуг - фiнансовий результат може бути точно оцiнений та, при цьому, є угода про надання
(отримання) послуг та /або документи, що пiдтверджують повне (часткове) їх надання.
Якщо ж вищевказанi умови не виконуються, доходи/витрати Товариство визнає при фактичному надходженнi/сплатi коштiв.
Протягом 2017 року Товариство отримувало та здiйснювало витрати в процесi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової
дiяльностi.
Доходи i витрати нараховувалися та вiдображалися в облiку Товариства не рiдше разу на мiсяць, у строки, передбаченi
облiковою полiтикою, незалежно вiд перiодичностi нарахувань (розрахункiв), яка вказана в угодi з контрагентом.
Доходи i витрати, нарахованi в iнвалютi, вiдображалися в гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом, що дiяв на дату їх
виникнення (нарахування), а не на дату розрахункiв.
Товариство надає послуги по стандартному/нестандартному приєднанню об'єкта Замовника (будiвництво та введення в
експлуатацiю газових мереж зовнiшнього постачання об'єкта Замовника вiд мiсця забезпечення потужностi до точки
приєднання) вiдповiдно до схеми зовнiшнього газопостачання або проектно - кошторисної документацiї на зовнiшнє
газопостачання згiдно Постанови Нацiональної Комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики №76 вiд
31.01.13 р.
Витрати Товариства по приєднаним об'єктам формують їх первiсну вартiсть. В подальшому витрати Товариства будуть
складатися з амортизацiйних вiдрахувань.
6.1. Дохiд вiд реалiзацiї.
(тис.грн)
2016 р. 2017 р.
Дохiд вiд реалiзацiї природного газу
Транспортування iншими мережами
Iншi види робiт 30 519 41 676
Дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг та транспортування ПАТ 562 763 458 929
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (скраплений газ)
Всього доходи вiд реалiзацiї 593 282 500 605
6.2. Собiвартiсть реалiзацiї.
(тис.грн)
2016 р. 2017 р.
Природний газ
Транспортування iншими мережами
Сировина та витратнi матерiали 317 345 180 778
Витрати на персонал 155 264 156 300
Амортизацiя 63 209 76 635
Iншi 19 862 48 049
Всього 555 680 461 762
Уряд України безпосередньо впливає на дiяльнiсть Товариства через регулювання граничних рiвнiв цiн на тарифи по
розподiленню газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи, яке здiйснює Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики.
6.3. Iншi доходи, iншi витрати.
(тис.грн.)
Iншi доходи 2016р. 2017р.
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 540 3 043
Доходи вiд операцiйної курсової рiзницi 21 235 13 445
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 9
Доходи вiд безоплатно отриманих активiв
Iншi доходи 71 600 49 805
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 5
Дохiд вiд iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства
Всього 93 380 66 302
Iншi витрати
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти
Штрафи, пенi 80 486 466
Витрати вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi
Уцiнка основних засобiв
Iншi витрати 18 038 7 071
Збитки вiд курсових рiзниць 46 721 21 347
Списання необоротних активiв 18 479

Всього 163 724 28 884
6.4 Адмiнiстративнi витрати.
(тис.грн)
2016р. 2017р.
Витрати на персонал 19 023 17 279
Матерiальнi витрати 2 274 3 295
Витрати на охорону 109 252
Послуги зв язку 364 389
Послуги банку 1 029 1 137
Податки 6 275 8 708
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 762 1 510
Iншi 3 132 5 680
Всього адмiнiстративних витрат 32 968 38 250
6.5 Фiнансовi витрати.
(тис.грн)
2016 р. 2017 р.
Процентнi витрати 15 166 15 748
Всього процентнi витрати 15 166 15 748
Для забезпечення нормативних вимог щодо формування фiнансової звiтностi Товариства, у ПАТ "Одесагаз" встановлено такий
порядок нарахування доходiв/витрат та вiдображення їх у облiку:
- за операцiями по розподiлу природного газу через мiсцевi (локальнi) трубопроводи: здiйснюється протягом мiсяця та
закривається в кiнцi мiсяця;
- за операцiями по реалiзацiї (товарiв) запасiв, оборотних активiв - здiйснюється протягом мiсяця та закривається в кiнцi мiсяця;
- за операцiями по iншiй дiяльностi - здiйснюється протягом мiсяця та закривається в кiнцi мiсяця.
Статтi доходiв i витрат не згортаються, а вiдображаються в облiку окремо.
В облiковiй полiтицi Товариства застосовувалися такi схеми вiдображення визнаних/ отриманих доходiв/витрат у
бухгалтерському облiку:
- через рахунки нарахованих доходiв/витрат;
- шляхом прямого вiднесення на вiдповiднi рахунки доходiв/витрат.
У разi, якщо Товариством отримувалися доходи/здiйснювалися витрати, за активами/зобов'язаннями, якi будуть iснувати в
майбутньому, або за послугами, якi будуть наданi/отриманi в наступних звiтних перiодах, такi доходи/витрати не включалися до
фiнансового результату звiтного перiоду, а враховувалися як доходи/витрати в майбутньому.
Кошти, сплаченi Товариством як аванси, витратами Товариства не визнавалися i до їх вiдшкодування вiдображалися на
вiдповiдних рахунках для облiку дебiторської заборгованостi залежно вiд того, за операцiями з яким типом контрагента така
заборгованiсть виникла.
Примiтка 7. Податок на прибуток.
Ставка податку на прибуток в 2017 роцi склала 18 %.
Рiзнi правила ведення податкового та бухгалтерського облiку призводять до виникнення рiзниць мiж облiковим та податковим
прибутками.
До рiзниць, якi вплинули на фiнансовий результат Товариства за 2017 рiк, вiдносяться:
- рiзницi мiж сумою нарахованої амортизацiї основних засобiв або нематерiальних активiв за даними мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi та сумою розрахованої амортизацiї за даними податкового облiку;
- рiзницi мiж сумами залишкової вартостi окремого об'єкта основних засобiв або нематерiальних активiв за даними податкового
облiку та за даними бухгалтерського облiку у разi лiквiдацiї або продажу такого об'єкта.
За результатами 2017 року Товариство задекларувало податковий прибуток. На виконання МСБО 12 "Податки на прибуток" та
вимог Iнструкцiї про порядок вiдображення в бухгалтерському облiку поточних i вiдстрочених податкових активiв та податкових
зобов'язань, щодо обережностi визнання вiдстрочених податкових зобов'язань, Товариство визнає вiдстроченi податковi
зобов'язання не в повнiй сумi, а лише в тiй частинi, яка за результатами дiяльностi Товариства у 2017-2018 роках може
призвести до використання частини податкових прибуткiв. Невикористаних податкових пiльг Товариство не має.
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток :
31.12.16 р.
31.12.17 р.
Прибуток до оподаткування -80 877 22 263
Прибуток до оподаткування вiд припиненої дiяльностi
Всього прибуток до оподаткування -80 877 22 263
Податкова ставка 18 18
Податок за встановленою податковою ставкою
Податковий вплив постiйних рiзниць

Витрати з податку на прибуток
Поточнi витрати з податку на прибуток 18 680 2 669
Вiдстрочений податок на прибуток - 8 892 - 8 297
Витрати з податку на прибуток 9 788 5 628
в т.ч.:
- витрати з податку на прибуток вiд дiяльностi, що триває
- (вiдшкодування) з податку на прибуток вiд припиненої дiяльностi
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню:
резерв сумнiвних боргiв
Нематерiальнi активи
Iншi активи
Запаси
Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Всього тимчасових одиниць, якi пiдлягають вирахуванню
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню:
Основнi засоби - 733 439 -687 345
Забезпечення виплат персоналу
Запаси
Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Всього тимчасових одиниць, якi пiдлягають оподаткуванню - 733 439 - 687 345
Чистi тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню - 733 439 - 687 345
Чистi вiдстроченi податковi зобов'язання (18 %)
Вiдстроченi податковi зобов'язання
На початок перiоду 118 678 132 019
Вiдстроченi витрати з податку 13 341 - 8 297
На кiнець перiоду 132 019 123 722
Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i
зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування.
Примiтка 8. Нематерiальнi активи.
Нематерiальний актив - актив, який не має матерiальної форми, може бути iдентифiкований та утримуватися Товариством з
метою використання у своєї дiяльностi понад один рiк.
Придбанi нематерiальнi активи вiдображенi за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається з цiни придбання та iнших витрат безпосередньо пов'язаних
iз його придбанням для використання за призначенням стану.
Пiсля первiсного визнання нематерiального активу його облiк надалi здiйснювався за первiсною вартiстю з вирахуванням
накопиченої амортизацiї.
Для амортизацiї нематерiальних активiв Товариство використовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiя
нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прирiвнювалася до нуля. Строки корисного використання та норми амортизацiї
нематерiальних активiв визначаються облiковою полiтикою Товариства.
Номер групи Назва груп нематерiальних активiв Строк корисного використання Норма, порядок амортизацiї
1. Програмне забезпечення
Програми з облiку та звiтностi 5 20%
2. Права iншi (лiцензiї) 5 20%
У фiнансовiй звiтностi нематерiальнi активи Товариства вiдображенi по залишковiй вартостi, тобто в сумi рiзницi мiж первiсною
вартiстю та нарахованою на дату звiтностi амортизацiєю.
Станом на 31.12.2017 року Товариство не має контрактних зобов'язань на придбання нематерiальних активiв.
Загальна балансова вартiсть нематерiальних активiв
(тис.грн.)
Первiсна вартiсть Знос
Всього НА по МСФО на 31.12.16 р. 2 671 1 746
Надiйшло за рiк 1 242
Вибуло за рiк 2 2
Нарахована амортизацiя за рiк 618
Всього НА по МСФО на 31.12.17 р. 3 911 2 362
За даними МСФО балансова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2016 р. складає - 925 тис. грн., станом на
31.12.2017 р. складає - 1 549 тис.грн.

Сума накопиченої амортизацiї складає:
на 31.12.2016 р. - 1 746 тис.грн.;
на 31.12.2017 р. - 2 362 тис.грн.
Активи, якi знаходяться на етапi створення, капiталiзованi як окремий компонент необоротних активiв. По закiнченню створення
актив переводиться до вiдповiдної категорiї. Незавершенi iнвестицiї не амортизується до того часу, поки вiдповiдний актив не
буде створено та введено в експлуатацiю.
Протягом 2017 року не вiдбувалося вкладень Товариства в статутний капiтал пiдприємств у формi нематерiальних активiв.
Примiтка 9. Основнi засоби.
До основних засобiв вiдносилися матерiальнi активи, якi Товариство утримувало з метою використання їх у процесi своєї
дiяльностi, наданнi послуг, здавання в оренду iншим особам, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк
корисного використання становив бiльше одного року та вартiсть яких за одиницю чи комплект перевищувала 6000 грн.
Придбанi основнi засоби вiдображалися в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, включаючи усi витрати по їх
придбанню, доставцi, установцi та введенню в експлуатацiю. Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належали безпосередньо до
витрат на придбання не включалися до первiсної вартостi цього об'єкта.
Пiсля первiсного визнання об'єкти основних засобiв облiковувалися за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої
амортизацiї. Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну на 31.12.17 р.
У 2017 роцi Товариство для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовувало прямолiнiйний метод. При цьому
лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнювалась до нуля.
Строки корисного використання та норми амортизацiї основних засобiв визначенi облiковою полiтикою Товариства та
становлять:
Номер групи Назва групи основних засобiв Строк корисного використання Норма (рiчна) амортизацiї
Група 1 Земельнi дiлянки - Група 2 Капiтальнi затрати на полiпшення земель, не зв'язаних з будiвництвом
15 7%
Група 3 Будiвлi 40 3%
Споруди 15 7%
Передавальнi пристрої (газопроводи) 40 3%
Передавальнi пристрої (ГРП,ШРП) 25 4%
Група 4 Машини та обладнання, 5 20%
з них:
Комп'ютери, оргтехнiка, пристрiй безперервного живлення, телефон 2 50%
Група 5 Транспортнi засоби 10 10%
Група 6 Iнструменти, прилади, iнвентар 4 25%
У 2017 роцi очiкуванi строки корисного використання та норми амортизацiї основних засобiв не переглядались та не
змiнювались.
Узгоджена балансова вартiсть основних засобiв за МСФЗ:
на 31.12.2016р. - 1 460 925 тис.грн., крiм того незавершене будiвництво 18 624 тис.грн.;
на 31.12.2017 р. - 1 849 965 тис. грн., крiм того незавершене будiвництво - 27 342 тис.грн.
Активи, якi знаходяться на етапi будування, капiталiзованi як окремий компонент основних засобiв. Незавершене будiвництво
включає вартiсть будiвельних робiт, вартiсть iнжинiрингових, проектних робiт, iншi прямi витрати, якi безпосередньо
вiдносяться на вартiсть будiвництва. По закiнченню будiвництва актив переводиться до вiдповiдної категорiї. Незавершене
будiвництво не амортизується до тих пiр, поки вiдповiдний актив не буде збудовано та введено в експлуатацiю.
Вартiсть запасiв на складi, якi Товариство має використовувати на будiвництво об'єктiв основних засобiв, рекласифiковано до
складу незавершеного будiвництва в сумi 4 230 тис.грн., а в подальшому буде вiднесено до балансової вартостi об'єктiв основних
засобiв та визнаватиметься витратами у складi амортизацiйних вiдрахувань протягом строку корисної експлуатацiї цих об'єктiв.
Товариство в 2017 р. придбало основних засобiв на умовах передоплати - поставки. Станом на 31.12.2017 р. передплати,
сплаченi за основнi фонди складають 6 888 тис. грн.
У 2017 роцi зменшення корисностi основних засобiв не вiдбувалося.
Iнформацiї про суму контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв не надано.
Протягом 2017 р. не вiдбувалось вкладень Товариства в статутний капiтал пiдприємств у формi основних засобiв.
Групи основних засобiв Залишок на початок року Первiсна знос Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Первiсна знос Нара-ховано амортизацiї Iншi змiни первiсна знос Залишок на кiнець року первiсна знос
Земельнi дiлянки 1 521 - - 664 - - - - 857 -

Будинки, споруди та перед. пристрої 1 642 107 236 489 457 401 1 507 950 69 457 - - 2 098 001 304 996
Машини та обладнан-ня 49 311 10 725 5 159 389 388 5 166 - - 54 081 15 503
Транспорт-нi засоби 26 772 13 117 5 515 872 868 2 748 - - 31 415 14 997
Iнструмен-ти , прилади, iн-вентар (меблi) 4 158 2 768 169 217 216 451 - - 4 110 3 003
Iншi ОЗ 357 202 24 18 17 178 - - 363 363
РАЗОМ 1 724 226 263 301 468 268 3 667 2 439 78 000 - - 2 188 827 338 862
Вартiсть основних засобiв вiдображена враховуючи змiни вiд 30.09.2015 року № 2493 "Про затвердження Кодексу
газотранспортної системи" по переданим у власнiсть, господарське вiдання, користування складових Єдиної газотранспортної
системи України . Примiтка 10. Iнвестицiйна нерухомiсть
(тис.грн)
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
На початок перiоду 18 722 3 042
Змiна справедливої вартостi
Перемiщення з основних засобiв - 15 558
Нараховано амортизацiї 122 7
На кiнець перiоду 3 042 3 035
До складу iнвестицiйної нерухомостi у 2017 роцi потрапили примiщення загальною площею 1 236,74 м2, наданi в оренду ТОВ
"ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" за договором оренди №1 вiд 01.07.2015 р..
До iнших доходiв включенi доходи вiд оренди за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року в сумi 3 043,1 тис.грн.
Загальний опис угод Товариства про оренду наведений в таблицi.
№ п/п № та дата Угоди Орендатор Об'єкт оренди Строк дiї угоди Сума орендного платiжу
1 №24/1 вiд 02.12.13 р. ТОВ "ЮГ-ГАЗ" Примiщення для розташування офiсу: вул. Одарiя,1
каб.301,302,303 До 01.11.2019 р. 1112,40 грн./ мiс.
2 №28/03н вiд 28.03.12 р. ТОВ КУА "ЮГ-IНВЕСТ" Примiщення, вул. Одарiя,1 30 кв. м До заяви однiєї iз сторiн щодо припинення
дiї угоди 3000,00 грн./мiс.
3 б/н вiд 11.12.07 р. ТОВ "ОДСК-ГРАНД" Примiщення, вул. Одарiя,1 10 кв. м До заяви однiєї iз сторiн щодо припинення дiї угоди
1200,00 грн/мiс.
4 б/н вiд 24.12.07 р. ТОВ "РЕАЛБУДIНВЕСТ" Примiщення, вул. Одарiя,1 10 кв.м До заяви однiєї iз сторiн щодо припинення дiї
угоди 1200,00 грн./мiс.
5 б/н вiд 13.02.15 р. ПАТ "МАРФIН БАНК" Примiщення, вул. Одарiя,1 30,2 кв.м До 31.12.17 р. 2000,00 грн./мiс.
6 б/н вiд 01.09.06 р. ТОВ ПЗРГ"ОДЕСАГАЗ" Примiщення, вул. Одарiя,1 20 кв.м До заяви однiєї iз сторiн щодо припинення дiї
угоди 2000,00 грн./мiс.
7 2657 вiд 03.10.14 р. ФОП ЖУРОВА О.А. Примiщення, вул. Одарiя,1 56,9 кв.м До заяви однiєї iз сторiн щодо припинення дiї
угоди 900,00 грн./кварт.
8 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м.Ананьїв, вул. Незалежностi,133 40,71 кв.м. Дiє 35
календарних мiсяцiв 7234,57 грн./мiс.
9 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, пгт Тарутино, вул. Червона, 371 19,62 кв.м. Дiє 35 календарних
мiсяцiв 3 486,67 грн./мiс.
10 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, пгт Балта, вул. Ломоносова, 175
11,4 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 2 025,89 грн./мiс.
11 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м.Б-Днiстровськ, вул. Приморська, 64 23,4 кв.м. Дiє 35
календарних мiсяцiв 4 158,41 грн./мiс.
12 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, пгт Березiвка, вул. Ворошилова, 82 41,7 кв.м. Дiє 35
календарних мiсяцiв 7 410,51 грн./мiс.
13 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, пгт Комiнтерновське, вул. Степова, 33 0,25 кв.м. Дiє 35
календарних мiсяцiв 1 421,68 грн./мiс.
14 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiшення, м.Болград, вул. Заводська, 89
27 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 4 798,17 грн./мiс.
15 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Iванiвка, вул. Степова, 16
8,19 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 1 455,44 грн./мiс.
16 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м.Iзмаїл, вул. Пушкiна, 24
21,6 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 3 838,53 грн./мiс.
17 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м.Котовськ, вул. Некрасова, 3
31 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 5 509,01 грн./мiс.
18 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м.Овiдiопiль, вул. Туполєва,1 63,5 кв.м. Дiє 35 календарних
мiсяцiв 11 284,58 грн./мiс.
19 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Бiляївка, вул. Ген. Плiєва, 16
29,0 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 1 153,59 грн./мiс.
20 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Пiвденний, вул. Ленiна, 1
45,1 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 8 014,72 грн./мiс.
21 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Раздельна, вул. Привокзальна,21 71,98 кв.м. Дiє 35
календарних мiсяцiв 12791,56 грн./мiс.
22 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, пгт.В-Михайлiвка, вул. Молодiжна, 1 17,22 кв.м. Дiє 35

календарних мiсяцiв 3 060,17 грн./мiс.
23 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Ренi, вул. 28 Червня, 154
37,2 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 6 610,81 грн./мiс.
24 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, пгт.Ширяєво, вул. Українська, 1
30,73 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 5 461,03 грн./мiс.
25 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, пгт. Фрунзiвка, вул. Шкiльна, 23
26,4 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 4 691,54 грн./мiс.
26 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Одеса, вул. Вапняна, 58
94,0 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 16 704,71 грн./мiс.
27 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Одеса, вул. Одарiя, 1
525,5 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 93 386,60 грн./мiс.
28 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Одеса, вул. Люстдорфська дор., 58 а iнв.№10802 10 кв.м.
Дiє 35 календарних мiсяцiв 1 777,10 грн./мiс.
29 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Одеса, вул. Комп. Нiщiнського, 16 iнв.№14625 10 кв.м. Дiє
35 календарних мiсяцiв 1 777,10 грн./мiс.
30 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Одеса, вул. Мясоєдiвська, 24/26 iнв.№11115 20 кв.м. Дiє 35
календарних мiсяцiв 3 554,20 грн./мiс.
31 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Одеса, вул. Успенська, 48 iнв.№11116 10 кв.м. Дiє 35
календарних мiсяцiв 1 777,10 грн./мiс.
32 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Одеса, вул. Пiроговська, 3 iнв.№11113 2,6 кв.м. Дiє 35
календарних мiсяцiв 462,05 грн./мiс.
33 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення, м. Одеса, вул. Бочарова, 17 iнв.№11112 10 кв.м. Дiє 35
календарних мiсяцiв 1 777,10 грн./мiс.
34 1 вiд 01.07.15 р. ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Примiщення м. Чорноморськ, вул. Хантадзе
8,64 кв.м. Дiє 35 календарних мiсяцiв 1 535,41 грн./мiс.
35 Договiр суборенди земельної дiлянки № б/н вiд 30.07.2017р. Бахтiна - Харченко Валерiя Iгорiвна суборенда земельної
дiлянки 17.12.2027р. 672,55 грн./мiс.
36 Договiр оренди вiд 01.04.16р. № 3537 ТОВ "ВК-Iнвест 2005" Оренда примiщення
м.Одеса вул. Вапняна ,58 2 роки 11 мiсяцiв 2000,00 грн./мiс.
37 Договiр оренди вiд 17.03.2014 № 01/09 ТОВ "Дачнiк" Оренда майнового комплексу за адресою: Од. обл., Овiдiопiльськiй р-н.,
с.Грибiвка, вул.Приморська, 20 До заяви однiєї iз сторiн щодо припинення
дiї угоди 22 143,23 грн./мiс.
Примiтка 11. Товарно-матерiальнi запаси
Товарно-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються та облiковуються згiдно вимогам МСБО 2 "Запаси".
Запаси це активи, якi:
а) утримуються для продажу,
б) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг,
в) якi використовуються на будiвництво об'єктiв основних засобiв власними силами.
Малоцiннi швидкозношувальнi предмети вiдносяться до складу основних та допомiжних матерiалiв.
Запаси, якi використовуються на будiвництво об'єктiв основних засобiв власними силами, в звiтностi вiдображаються у складi
незавершеного будiвництва.
Запаси оцiнюються:
- за собiвартiстю на дату придбання ;
- в процесi використання (вибуття) на пiдставi формули собiвартостi (iдентифiкацiї, перших за часом одержання запасiв
(ФIФО));
- на дату балансу за собiвартiстю.
Згiдно с вимогами МСБО 2 собiвартiсть запасiв, якi є не взаємозамiнними та товарiв, якi призначенi для конкретних цiлей,
визначаються шляхом конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються в той послiдовностi, в якої вони
потрапили до Товариства (вiдображенi в бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються до виробництва
(продажу та iнше вибуття),оцiнюються за собiвартiстю перших за часом одержаних запасiв.
Собiвартiсть включає всi витрати на придбання, витрати на транспортування, навантаження i розвантаження та iншi витрати,
безпосередньо пов'язанi з придбанням.
Запаси, що було реалiзовано, вiдображають у складi витрат того звiтного перiоду, в якому визначається дохiд вiд реалiзацiї
запасiв.
В Товариствi застосовується система постiйного облiку запасiв. Їх надходження та видаток вiдображаються протягом звiтного
перiоду на вiдповiдних рахунках запасiв (товари, сировина та матерiали, запаснi частини, паливо-мастильнi матерiали та iншi
товарно-матерiальнi запаси).
Загальна балансова вартiсть запасiв
(тис. грн)
З м i с т На 31.12.2016 р. На 31.12.2017 р.
Сировина та матерiали 22 045 22 600
Запаси, переданi на переробку

Запаснi частини 155 105
Паливно-мастильнi матерiали 688 1 148
Iншi товарно-матерiальнi запаси 271 203
Всього запасiв 23 159 24 056
Рекласифiковано в незавершене будiвництво 78 4 230
Всього запасiв пiсля рекласифiкацiї 23 081 19 826
Матерiальнi запаси, якi знаходяться у Товариства, не обтяженi заставними обов'язками.
Запаси як заставу для гарантiї зобов'язань не передавали.
Примiтка 12. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
(тис. грн)
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 166 450 196 696
Аванси виданi 9 783 22 422
Розрахунки з бюджетом 2 084 2 322
Iнша дебiторська заборгованiсть
Резерв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (27 714) (27 714)
Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 150 603 193 726
Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення.
Змiни у резервах пiд торгiвельну дебiторську заборгованiсть представлено нижче.
(тис.грн)
2016 2017
Резерв на початок перiоду 27 714 27 714
Збiльшення (зменшення)
Списання активiв за рахунок резерву
Резерв на кiнець перiоду 27 714 27 714
Примiтка 13 . Грошовi кошти
(тис.грн)
31 грудня 2016 31 грудня 2017
Рахунки в банках,грн. 26 663 32 593
Всього 26 663 32 593
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських рахунках.
Примiтка 14. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капiтал склав 66 589,6 тис. грн. та складався з 2 317 760 простих
акцiй номiнальною вартiстю 28,73 грн.
Примiтка 15. Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань
У звiтному 2017 роцi ПАТ "Одесагаз" були здiйсненi взаємозалiки статей активiв i зобов'язань, а саме:
- з ТОВ "ВК-Iнвест 2005"
у червнi - на суму 202 188,90 грн. на пiдставi угоди про зарахування зустрiчних вимог:
1) в рахунок заборгованостi згiдно договору №3537 вiд 01.04.16 р. на суму 202 188,90 грн.
Примiтка 16. Фiнансовi iнвестицiї
На дату балансу Товариство не має iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства.
Нами не розглядаються пiдприємства, в яких iнвестор не має суттєвого впливу, так як утримує менше 20% права участi об'єкта
iнвестування в голосуваннi.
Примiтка 17. Iнвестицiї, доступнi для продажу
До фiнансових активiв доступних до продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї та корпоративнi права, якщо вiдсоток
володiння менш 20%.
Частка, % На 31 грудня 2016 р., грн. На 31 грудня 2017 р., грн.

ООО ПЗРГ Одесагаз 14,69 17 033 250 17 033 250
Акцiї ПрАТ СК "IнтерГарант" 3,47 300 000 300 000
ЗАО "Футбольний клуб Чорноморець" 0,01 25 000 25 000
ДСД з ТОВ "Юг-газ" № 32 вiд 19.07.02р. 0 5 000 5 000
ТОВ "Юг-газ" 0,04 3 440 3 440
СП ТОВ "Укргоргаз" 10 1 200 1 200
Разом 17 367 890 17 367 890
У зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо даних акцiй та корпоративних прав станом на 31.12.2017 р. iнвестицiї доступнi до
продажу облiковуються за собiвартiстю.
Примiтка 18. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
(тис.грн)
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 104 918 145 335
Аванси одержанi 179 908 51 925
Розрахунки з бюджетом та цiльовими фондами 26 469 8 198
Заробiтна плата 19 956 6 739
З учасниками
Iншi поточнi зобов язання 589 272
Чиста вартiсть торгiвельної кредиторської заборгованостi 331 840 212 469
Примiтка 19. Умовнi активи.
Справи в провадженнi Господарського суду Одеської областi за участю ПАТ "Одесагаз" в якостi позивача:
1. Справа № 916/3591/17, позов ПАТ "Одесагаз" до ТОВ "Єлизавета-ОД" про стягнення необлiкованих (донарахованих) об'ємiв
природного газу на суму 46 206,47 грн. Рiшення вiд 25.04.2017 р., стягнути 46 206,47грн., 07.09.2017 р. винесено постанову
Одеського апеляцiйного господарського суду Одеської областi, якою рiшення першої iнстанцiї залишено без змiн, 05.12.2017р.
винесено постанову Вищого господарського суду України, якою постанову Одеського апеляцiйного господарського суду
залишено без змiн. Направлено до виконавчої служби.
2. Справа № 916/2136/16, позов ПАТ "Одесагаз" до ЗАТ "Одесакондитер" про стягнення необлiкованих (донарахованих) об'ємiв
природного газу на суму 119 541,02 грн. Рiшення вiд 20.10.2016 р., стягнути 119 541,02 грн., 24.01.2017 р. винесено постанову
Одеського апеляцiйного господарського суду Одеської областi, якою рiшення першої iнстанцiї залишено без змiн, 19.04.2017р.
винесено постанову Вищого господарського суду України, якою постанову Одеського апеляцiйного господарського суду
скасовано, а справу вiдправлено на новий розгляд. Рiшення вiд 19.07.2017 р., позов задоволено частково, стягнуто 17 475,27грн.,
26.10.2017 р. винесено постанову Одеського апеляцiйного господарського суду Одеської областi, якою рiшення першої iнстанцiї
змiнено, позов задоволено, стягнуто 119 541,02 грн, 27.11.2017р. винесено ухвалу Вищого господарського суду України, якою
повернено ЗАТ "Одесакондитер" касацiйну скаргу. Направлено до виконавчої служби.
3. Справа №916/1487/17, позов ПАТ "Одесагаз" до ПАТ "Iллiчiвський олiйножировий комбiнат" про стягнення необлiкованих
(донарахованих) об'ємiв природного газу на суму 9 891 712,08 грн. Рiшення вiд 05.09.2017 р., в позовi вiдмовлено в повному
обсязi, ПАТ "Одесагаз" подано апеляцiйну скаргу, розгляд якої призначено на 15.02.2018 року.
4. Справа № 916/1550/17 (об'єднана зi справою № 916/1551/17), позов ПАТ "Одесагаз" до ПП "Iдеал" про стягнення
необлiкованих (донарахованих) об'ємiв природного газу на суму 82 244,56 грн. по договору №007325 та 149 786,28грн по
договору №007031. Рiшення вiд 28.11.2017р., позов задоволено частково, стягнуто 149 786,28 грн. по договору №007031,
31.01.2018 р. винесено постанову Одеського апеляцiйного господарського суду Одеської областi, якою рiшення першої iнстанцiї
скасовано, та ухвалено нове рiшення, яким позовнi вимоги задоволенi в повному обсязi.
5. Справа № 916/140/17 за позовом ПАТ "Одесагаз" до МКП "Одеська ТЕЦ-2" про стягнення основного боргу та штрафних
санкцiй 331 693,34 грн. - основного боргу, 2 228,72 грн. - 3% рiчних, 20 800,78 грн. - пенi, 9 732,08 грн. судового збору. Припинено
в частинi стягнення 9 699,85 грн. основного боргу, у зв'язку зi сплатою (Рiшення вiд 22.02.2017р.), позов задоволено, стягнуто
321 993,49 грн. - основного боргу, 2 228,72 грн. - 3% рiчних, 20 800,78 грн. - пенi, 9 732,08 грн - судового збору. Направлено до
виконавчої служби. Сплачено основний борг та штрафнi санкцiї.
6. Справа № 916/1057/17 за позовом ПАТ "Одесагаз" до МКП "Одеська ТЕЦ-2" про стягнення основного боргу та штрафних
санкцiй 443 000,00 грн. - основного боргу, 5 090,68 грн. - 3% рiчних, 46 864,22 грн. - пенi, 23 775,40 грн. - iнфляцiйних втрат 7
780,96 грн. судового збору. Припинено в частинi стягнення основного боргу, у зв'язку зi сплатою. Рiшення вiд 10.07.2017 р.,
позов задоволено частково, стягнуто 5 090,68 грн. - 3% рiчних, 4 686,42 грн. - пенi, 23 775,40 грн. - iнфляцiйних втрат, 7 780,96
грн. - судового збору. Направлено до виконавчої служби.
7. Справа № 916/151/17 за позовом ПАТ "Одесагаз" до КП "Южтеплокомуненерго" про стягнення основного боргу та штрафних
санкцiй 524 580,69 грн. - основного боргу, 1 649,51 грн. - 3% рiчних, 15 395,52 грн. - пенi, 7 868,71 грн. судового збору. Припинено
в частинi стягнення основного боргу, у зв'язку зi сплатою (Рiшення вiд 04.04.2017р.), позов задоволено частково, стягнуто 1
649,51 грн. - 3% рiчних, 7 697,76 грн. - пенi, 7 868,71 грн - судового збору. Направлено до виконавчої служби. Сплачено 9 347,27
грн.
8. Справа № 916/1340/17 за позовом ПАТ "Одесагаз" до Виробниче управлiння житлово-комунального господарства ст. Усатово
про стягнення основного боргу та штрафних санкцiй 20 287,17 грн. - основного боргу, 569,8 грн. - 3% рiчних, 1 600 грн. судового
збору. Ухвала вiд 26.06.2017р., про припинення провадження по справi у зв'язку зi сплатою суми позову, судовий збiр повернуто.
9. Справа № 916/3017/17 за позовом ПАТ "Одесагаз" до ТОВ "Дунайводбуд-17" про стягнення основного боргу та штрафних
санкцiй 14 491,72 грн. - основного боргу, 557,04 грн. - 3% рiчних, 8 299,21 грн. - iнфляцiйних втрат, 1 600 грн. судового збору.
Справа розглядається.

10. Справа № 916/164/18 за позовом ПАТ "Одесагаз" до ГО "ОООФСТ Динамо України" про стягнення основного боргу та
штрафних санкцiй 17 077,04 грн. - основного боргу, 332,36 грн. - 3% рiчних, 1 915,38 грн. - пенi, 1 389,33 грн. - iнфляцiйних втрат,
1 600 грн. судового збору. Справа розглядається.
Всього пред'явлено 32 позови на суму основного боргу - 51 114 357,39 грн., штрафних санкцiй - 1 732 026,99 грн. Винесено
судових рiшень 22 на суму основного боргу - 35 748 438,64 грн., штрафних санкцiй - 1 616 855,37 грн. Сплачено основний борг до
винесення рiшення на суму 4 999 637,91 грн., за рiшеннями суду сплачено на загальну суму основного боргу - 35 350 660,31 грн.,
штрафних санкцiй - 71 113,16 грн.
Справи в провадженнi Господарського суду Одеської областi за участю ПАТ "Одесагаз" в якостi вiдповiдача:
1. Справа №916/2413/17 за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Одесагаз" про стягнення 338 621,74 грн., та
зустрiчною позовною заявою ПАТ "Одесагаз" до ПАТ "НАК "Нафтогаз України" про припинення правовiдношення. Справа
розглядається.
2. Справа №916/2412/17 за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Одесагаз" про стягнення 326 144,36 грн. Рiшення вiд
23.11.2017 р., яким позов задоволено в повному обсязi. 08.12.2017 р. подано апеляцiйну скаргу. Справа розглядається Одеським
апеляцiйним господарським судом.
3. Справа № 916/1807/16 за позовом ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Одесагаз" про стягнення суми боргу за послуги балансування в
квiтнi 2016 р. у розмiрi 213 364,31 грн. Рiшення вiд 14.12.2016 р., позов задоволено частково, стягнуто 177 803,59 грн., 06.04.2017
р. винесено постанову Одеського апеляцiйного господарського суду Одеської областi, якою рiшення першої iнстанцiї залишено
без змiн, 31.07.2017 р. винесено постанову Вищого господарського суду України, якою постанову Одеського апеляцiйного
господарського суду скасовано, справу передано на новий розгляд. Рiшення вiд 21.11.2017 р., позов задоволено в повному
обсязi, подано апеляцiйну скаргу. Справа розглядається Одеським апеляцiйним господарським судом.
Справи про банкрутства:
1. Справа №21-32-2/44-10-2632 за заявою фiзичних осiб кредиторiв до КС "України", конкурснi кредитори на суму 1 692,26 грн.
та 1 147 грн., судового збору. Справа розглядається.
2. Справа №1/157-09-5588 за заявою боржника ТОВ "Буддеталь" про визнання його банкрутом, конкурснi кредитори на суму 444
636,00 грн. Справа розглядається.
3. Справа №1/17-2182-2011 за заявою управлiння пенсiйного фонду України у Малиновському районi до ТОВ "Надiя", конкурснi
кредитори на суму 196 213,03 грн та 321 грн. судового збору. Справа розглядається.
4. Справа 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 за заявою ПАТ "Одесагаз" до ПАТ "Одеська ТЕЦ", кредитори на суму 14 181
201,00 грн. та 3 200 грн. судового збору. Справа розглядається.
5. Справа №1-23-32/135-08-4825 за заявою управлiння пенсiйного фонду України у Малиновському районi до ДП "Одеський
авторемонтний завод", конкурснi кредитори на суму 111 422,35 грн та 1 147 грн. судового збору. Справа розглядається.
Договорами №1 та №2 вiд 01.12.2015 р. про вiдступлення права вимоги, вимоги у сумi 112 569,22 грн. вiдступленi ТОВ "Данлiн"
Господарським судом Одеської областi розглядається справа №916/2005/17 за позовом Мiнiстерства оборони України до ТОВ
"Данлiн" та ПАТ "Одесагаз" про визнання недiйсним договорiв.
6. Справа №912/1202/17 за заявою ДП "Одеський порт" до ДП "Чабанка", подано заяву про визнання кредиторських вимог на
суму 109 666,65 грн. Справа розглядається.
Всього ПАТ "Одесагаз" бере участь у 4 справах про банкрутство, у яких є конкурсними кредиторами на суму 14 823 742,29 грн.
По 1 справi право вимоги на суму 112 569,22 грн. вiдступлено, розглядається справа про визнання договорiв про вiдступлення
права вимоги недiйсними. По 1 справi направлено заяву про визнання кредиторських вимог на суму 109 666,65 грн.
Крiм того, протягом 2017 року було подано 36 претензiй до юридичних осiб щодо стягнення основного боргу на суму 304 041,36
грн.
Адмiнiстративнi справи:
1. Справа № 815/4649/17, позов Головного управлiння Держпрацi в Одеськiй областi до ПАТ "Одесагаз" про застосування
заходiв реагування у сферi державного нагляду. Ухвалою вiд 28.11.2017 року закрите провадження по справi у зв'язку з
укладенням мирової угоди, ПАТ "Одесагаз" зобов'язалося, у встановленi строки, виконати ряд органiзацiйно - технiчних заходiв
з метою усунення порушень.
2. Справа 815/6636/17, позов ПАТ "Одесагаз" до Старшого державного виконавця Другого Суворовського вiддiлу державної
виконавчої служби мiста Одеси територiального управлiння юстицiї в Одеської областi Лисогор В.Г. про визнання
неправомiрними та незаконними виконавчi дiї, визнання незаконною та скасування постанов. Справа розглядається.
3. Справа 815/5864/16, позов ПАТ "Одесагаз" до Одеського обласного вiддiлення Фонду соцiального страхування з тимчасової
втрати працездатностi про визнання протиправним та скасування рiшення про повернення коштiв та застосування фiнансових
санкцiй. Рiшенням I-ої iнстанцiї вiд 27.12.16 р. позов задоволено повнiстю. Рiшенням II-ої iнстанцiї вiд 22.03.2017 року прийняте
нове рiшення, яким визнано протиправним та скасовано рiшення Фонду №144 вiд 12 жовтня 2016 року "Про повернення коштiв
Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi та застосування фiнансових санкцiй" в частинi
застосування до публiчного акцiонерного товариства "Одесагаз" фiнансових санкцiй на загальну суму 43 348,26 грн., з яких 28
898,84 грн. - неправомiрно витраченi страховi кошти та 14 449,42 грн. - штраф. Справу завершено.
З 2016р. перейшло 7 адмiнiстративних справ за позовом ПАТ "Одесагаз" до Державної фiскальної служби України про визнання
неправомiрних дiй, скасування податкових вимог, податкових повiдомлень-рiшень та зобов'язання вчинити певнi дiї на суму 1
355 975,00 грн. Справи розглянутi.
Заявлено 26 позовiв за позовом ПАТ "Одесагаз" до Державної фiскальної служби про визнання неправомiрних дiй, скасування
податкових вимог, податкових повiдомлень-рiшень та зобов'язання вчинити певнi дiї України на суму 1 670 215, 13 грн., з яких 20
справ розглянутi, 6 справ розглядаються в Одеському окружному адмiнiстративному судi та Одеському апеляцiйному

адмiнiстративному судi.
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж
один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої
податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне
тлумачення, засноване на одинцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде
сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати
та резерви вiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податки,
тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними
податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне
середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв,
якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє
спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на
здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також
повноти визнаних зобов'язань.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.
Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату
балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної
дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю
Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь
повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату
балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних
обставин та iнформацiї.
Примiтка 20. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками.
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованiсть, цiннi папери. Основною метою
даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi
iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти.
Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється у вiдношеннi фiнансових ризикiв, операцiйних ризикiв та юридичних
ризикiв. Фiнансовi ризики включають ринковий ризик (в тому числi валютний ризик, процентний ризик та iншi цiновi ризики),
кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику та
забезпечення рiвня ризику у визначених межах. Метою управлiння операцiйними та юридичними ризиками є забезпечення
належного дотримання внутрiшнiх регламентiв i процедур з метою мiнiмiзацiї таких ризикiв.
Управлiння ризиками здiйснюється керiвництвом Товариства в тiсному взаємозв'язку з функцiональними пiдроздiлами та у
вiдповiдностi з полiтикою, затвердженою власником. Керiвництво Товариства визначає, оцiнює i пропонує методи мiнiмiзацiї
ризикiв.
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Товариство знаходиться пiд впливом кредитного ризику, який представляє собою ризик того, що одна сторона фiнансового
iнструменту призведе до фiнансових втрат для iншої сторони внаслiдок невиконання зобов'язання за договором. Кредитний
ризик виникає в результатi надання послуг Товариством на умовах кредиту та iнших угод з контрагентами, внаслiдок яких
виникають фiнансовi активи.
Фiнансовi iнструменти, за якими у Товариствi може з'явитися значний кредитний ризик, представленi в основному торговою
дебiторською заборгованiстю i грошовими коштами та їх еквiвалентами.
Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами
здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно
кредитного ризику, пов'язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу,
ризик пов'язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.
Товариство вiдстежує та аналiзує кредитний ризик для кожного конкретного випадку на iндивiдуальнiй основi та 'рунтуючись
на iсторичному досвiдi. Керiвництво Товариства вважає, що немає суттєвих ризикiв втрат через зниження вартостi активiв.
Максимальний розмiр кредитного ризику Товариства за класами активiв представлений балансовою вартiстю фiнансових
активiв у звiтi про фiнансове положення.
Ризик лiквiдностi
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi
пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд
операцiйної дiяльностi.
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення
представлена наступним чином:
(тис.грн)

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року; До 1 мiсяця; Вiд 1 мiс.до 3 мiс; Вiд 3 мiс.до 1 року; Вiд 1 року до 5 рокiв; Бiльше 5 рокiв;
Всього
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть - - 145 335 - - 145 335
Аванси отриманi 51 925 - - - - 51 925
Всього 51 925 - 145 335 - - 197 260
Ринковий ризик
Товариство схильно до впливу ринкового ризику. Ринковий ризик пов'язаний з вiдкритими позицiями:
а) в iноземних валютах,
б) процентних активiв та зобов'язань та
в) послуг пiдприємства, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку.
Керiвництво встановлює лiмiти щодо прийнятного рiвня ризику, якi контролюються щоденно. Однак використання цього пiдходу
не дозволяє запобiгти збиткiв, якi перевищують встановленi лiмiти, в разi бiльш iстотних змiн на ринку.
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну
валют. Такий ризик виникає у Товариства при операцiях нарахування вiдсоткiв за позикою в валютах iнших нiж функцiональна.
Товариство не проводить операцiї з метою хеджування валютних ризикiв.
Товариство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї
структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво
Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому Керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та
притаманнi його складовими ризикiв.
Примiтка 21. Фiнансовi iнструменти.
Товариство оцiнює отриманi кредити пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, включаючи витрати на операцiю, i
вiдображає в бухгалтерському облiку вiдповiдно як зобов'язання, якi не пiдлягають взаємозалiку.
Витрати на операцiю, що безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту, включаються у суму дисконту за цим
фiнансовим iнструментом.
Товариство амортизує дисконт протягом строку дiї фiнансового iнструменту iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Сума
дисконту має бути повнiстю амортизована на дату погашення вiдповiдного iнструменту.
Справедлива вартiсть фiнансового активу та фiнансового зобов'язання визначалася шляхом дисконтування всiх очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв iз застосуванням ринкової процентної ставки щодо подiбного фiнансового iнструменту. Справедлива
вартiсть фiнансового iнструмента пiд час первiсного визнання представляє собою цiну операцiї, яка встановлюється на пiдставi
договорiв мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
Дебiторська заборгованiсть вiдображалася за первiсною вартiстю.
Похiдний iнструмент - це фiнансовий iнструмент, який має всi три такi характеристики:
- його вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового iнструмента, цiни споживчих
товарiв, валютного курсу i т.д.;
- не вимагає початкових частин iнвестицiй або вимагає початкових частин iнвестицiй менших, нiж тi, що були б потрiбнi для iнших
типiв контрактiв, якi мають подiбну реакцiю на змiни ринкових умов;
- який погашається на майбутню дату.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв.
(тис.грн)
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2016 2017 2016 2017
Фiнансовi активи
Iнвестицiї доступнi для продажу 17 368 17 368 17 368 17 368
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 5127 5 217 5127 5 217
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 166 450 196 696 166 450 196 696
Передоплати 9 784 22 422 9 784 22 422
Грошовi кошти та їх еквiваленти 26 663 32 593 26 663 32 593
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 104 918 145 335 104 918 145 335
Аванси отриманi 179 908 51 925 179 908 51 925
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостей, а також iнвестицiй, доступних для продажу, неможливо
визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Примiтка 22. Компоненти власного капiталу.
(тис.грн)
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Капiтал в дооцiнках 641 930 641 930
Додатковий капiтал 471 765 994 216
Разом 1 113 695 1 636 146
Стаття "Додатковий капiтал" збiльшилась на 522 451 тис. грн. - на вартiсть безоплатно отриманих складових Єдиної

газотранспортної системи України.
Примiтка 23. Короткостроковi забезпечення.
Товариство нараховує короткостроковi забезпечення працiвникам (окрiм виплат при звiльненнi), якi пiдлягають сплатi в повному
обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги.
(тис.грн)
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р.
Резерв вiдпусток 10 954 12 876
Примiтка 24. Iстотнi судження, оцiнки i припущення.
Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд керiвництва суджень, оцiнок i припущень, якi впливають на суми активiв
та зобов'язань вiдображених у звiтностi, а також на розкриття умовних активiв та зобов'язань на звiтну дату. Проте,
невизначенiсть щодо цих припущень i оцiнок може призвести до наслiдкiв, що можуть вимагати у майбутньому суттєвих
коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання. Цi оцiнки перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi
коригування, вiдображаються в доходах перiодiв, в яких вони стали вiдомi.
Примiтка 25. Безперервнiсть дiяльностi.
Прибуток Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, склав 27 891 тис.грн. (2016 р. - збиток: 80 876 тис.грн.); станом на
31 грудня 2017 та 2016 рокiв чистi накопиченi збитки Товариства склали 132 455 тис.грн. та 160 346,0 тис. грн. вiдповiдно.
Виконавчий директор ПАТ "Одесагаз" Герасименко В.О.
Головний бухгалтер Бондаренко Р.Є.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)

Незалежна аудиторська компанія ТОВ "Інтераудит"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)

22451312

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65012, м. Одеса, вул.Велика Арнаутська,2-а

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України

1303
24.12.2015

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк
дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів

Ємітент не є
професійним
учасником ринку
д/н
цінних паперів

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи
контролю якості, виданого Аудиторською палатою
д/н
України

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової
звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

В ході перевірки аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності
діяльності товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570
"Безперервнiсть".

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

3
02.01.2018

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

27.02.2018 - 28.03.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

29.03.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

600000.00

14

Текст аудиторського висновку (звіту)

29 березня 2018 р. м. Одеса Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Одесагаз"
станом на 31.12.2017 р. Адресат: - керівництву публічного акціонерного товариства "Одесагаз", - акціонерам ПАТ "Одесагаз". Основні відомості про емітента
Повна назва Публічне акціонерне товариство "Одесагаз" Код ЄДРПОУ 03351208 Дата реєстрації Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб від
27.03.2018 р. за № 1003790955. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 28.12.1994 р. ,01.06.2005 р. за № 1 556 120 0000
008373 Місце знаходження 65003, м. Одеса, вул. Одарія,1 Телефон (0482) 23-75-94, 23-75-92 Основні види діяльності 35.22 - Розподілення газоподібного
палива через місцеві (локальні) трубопроводи; 35.23 - Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи; 42.21 - Будівництво трубопроводів; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
74.90 -Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. Опис аудиторської
перевірки: Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих
актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, рік
видання 2015, затверджених в якості Національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 04.05.2017 року № 344 (надалі - МСА), в тому числі у відповідності із
МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", № 706
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500
"Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор
звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази, які необхідні Аудитору для обґрунтування
аудиторської думки. У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення.
Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.
Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності
застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір
процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової
звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартів фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова
звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року вiдповiдно до МСФЗ. Для перевірки
було надано таку фінансову звітність: - баланс станом на 31 грудня 2017 року; - звіт про фінансові результати за 2017 рік; - звіт про рух грошових коштів за
2017 рік; - звіт про власний капітал за 2017 рік; - примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік; Опис важливих аспектів облікової політики та інші
примітки Облікова політика підприємства на 2017 рік затверджена Наказом № 004/1 від 05.01.2017 р. розроблена на концептуальній основі МСФЗ з
урахуванням МСБО з метою організації бухгалтерського обліку таким чином, щоб на дату складання фінансової звітності ця звітність в усіх суттєвих
аспектах відповідала вимогам МСФЗ (IAS/IFRS) . Бухгалтерський облік Товариства ведеться за журнально-ордерною формою обліку у відповідності до
вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІУ від 16.07.1999р., Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку, інших нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні. Дані за бухгалтерськими рахунками співставні із
бухгалтерськими регістрами і фінансовою звітністю та підтверджуються первинними документами. Повний пакет фінансової звітності ПАТ "Одесагаз"
підготовлений відповідно МСФЗ станом на 31.12.2017 року, представлена та розкрита фінансова інформація відповідає вимогам МСФЗ. У примітках
розкрито розгорнутий опис сфери діяльності Товариства, облікової політики, суджень і припущень, даних інших форм звітності, ризиків тощо. Застосована
Товариством облікова політика (за виключенням положень, які зазначені у параграфі цього Висновку "Основа для висловлення думки із застереженням") є в
цілому прийнятною і відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-ХІV, в усіх
суттєвих аспектах відповідає вимогам Концептуальної основі фінансової звітності за Міжнародними стандартами та вимогам іншого чинного законодавства
України. Облікові оцінки (за виключенням положень, які зазначені у параграфі цього Висновку "Основа для висловлення думки із застереженням", зроблені

управлінським персоналом, є прийнятними. Інформація, представлена у фінансових звітах, є відповідною, надійною та зрозумілою, що дозволяє
користувачам зрозуміти вплив суттєвих операцій та подій на подану інформацію. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим Наказом Міністерства фінансів України № 73
від 07.02.2013р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013р. за № 336/22868, що відповідає вимогам пункту 4 статті 11 Закону України
"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-ХІV. У фінансовій звітності наведена інформація, розкриття якої вимагають
міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку. Інформація,
що підлягає розкриттю, наведена безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності. Концептуальною основою фінансової звітності
ПАТ "Одесагаз" за 2017 рік є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). У звітному періоді підприємство застосовувало звичайну систему
оподаткування. Згідно Наказу товариства "Про проведення річної інвентаризації" від 20 жовтня 2017р. за №154 проведена інвентаризація основних засобів,
товарно-матеріальних цінностей на складах та у підзвіті; грошових коштів; розрахунків з дебіторами та кредиторами, постачальниками і абонентами;
незавершеного капітального будівництва станом на 31 жовтня 2017 року. Фінансова звітність на підприємстві складалась у встановлені законодавством
строки. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає
необхідним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність незалежного аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо вищезазначеної фінансової звітності на основі результатів
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Дані стандарти вимагають від нас дотримання відповідних
етичних вимог, а також планування й проведення аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень .
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності в внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання
фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності в цілому. Ми вважаємо, що аудиторські докази, отримані
аудитором, є достатніми і прийнятними для формування основи для висловлення модифікованої аудиторської думки, щодо повного пакету фінансових звітів
загального призначення, а саме: Ф-1 "Баланс" станом на 31.12.2017 р., Ф-2 "Звіт про фінансові результати" за 2017 рік, Ф-3 "Звіт про рух грошових коштів"
за 2017 рік, Ф-4 "Звіт про власний капітал" за 2017 рік; "Примітки до річної фінансової звітності" за 2017 рік. Основа для висловлення думки із
застереженням Ми не отримали достатні і належні аудиторські докази, щодо: - формування тимчасових податкових різниць та нарахування відстрочених
податкових зобов'язань тому , що управлінським персоналом не достатньо розкрита ця інформація. Крім того, слід зазначити, що підприємство має
незавершені судові процеси, (див. примітку до фінансової звітності № 19), які можуть вплинути на деякі показники фінансової звітності товариства; - змін
вартості основних засобів та зносу, інформація не достатньо розкрита в примітці 9; - змін додаткового капіталу, інформація не достатньо розкрита в примітці
22, але це не вплинуло на власний капітал підприємства в цілому; - змін короткострокових забезпечень (резерв на оплату відпусток працівникам), інформація
не достатньо розкрита в примітці 23. Аудитори не згодні з методикою визначення резерву сумнівних боргів, яку обрано управлінським персоналом, але на
думку аудитора це порушення немає значного впливу на фінансовий стан товариства. Слід зауважити, що система бухгалтерського обліку, що
використовується підприємством відповідає обраній обліковій політиці, але існують дещо некоректні бухгалтерські проведення щодо: - ведення обліку за
розрахунками за виданими та одержаними авансами; - відображення операцій по розрахункам з постачальниками робіт та послуг, по розрахунково-касовому
обслуговуванню; - відображення в обліку та звітності операцій з додатковим капіталом. Крім того, дещо некоректно в "Звіті про рух грошових коштів:
відображено: - Витрачення на оплату авансів в ряд. 3100 (витрачання на оплату товарів, робіт, послуг) замість ряд.3135. Проте зазначені невідповідності не
мають значного впливу на показники фінансової звітності і не перекручують загальний фінансовий стан підприємства. Ми звертаємо вашу увагу на те, що
діяльність Товариства та інших підприємств України до теперішнього часу зазнають та можуть зазнавати у найближчому майбутньому впливу від політичної
та економічної невизначеності, яка триває в Україні. Кінцевий результат розвитку та наслідки політичної та економічної кризи важко спрогнозувати, однак
вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економіку України. Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від
ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться урядом України. Невизначеність політичних, юридичних, податкових i нормативнозаконодавчих умов функціонування може вплинути на розмір прибутку Товариства. Але на цю дату неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної
економічної ситуації на ліквідність і дохід підприємства, стабільність і структуру її операцій із споживачами Хоча управлінський персонал вважає, що він
вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити
негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності
можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Цей Звіт не включає коригувань у зв'язку з впливом подій в Україні, які мали місце після звітної
дати. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту. Крім того, в 2018 р. очікуються зміни регулювання діяльності газорозподільних
підприємств з боку регулятора (НКРЕКП). Спрогнозувати вплив цих змін на діяльність підприємства видається не можливим, так як на момент проведення
аудиту ці зміни знаходяться на стадії прийняття. Думка із застереженням На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у
параграфі "Основа для висловлення думки із застереженням", фінансова звітність, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ
"Одесагаз" станом на 31.12.2017 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог
Міжнародних стандартів фінансової звітності. Пояснювальний параграф В ході перевірки аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози
безперервності діяльності товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть". Інша інформація Додатково, в цьому
висновку (звіті) аудитор вважає за потрібне розкрити інформацію та висловити свою думку стосовно вартості чистих активів, які перевищують розмір
статутного фонду підприємства, що відповідає вимогам статті 155 Цивільного Кодексу України. Також аудитор надає іншу інформацію, а саме: 1. Стан
корпоративного управління характеризується наявністю в структурі Наглядової ради та ревізійної комісії. Відокремленого підрозділу внутрішнього аудиту не
існує. За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності проводиться зовнішній аудит. Діяльність органів управління
регламентується : - Статутом Товариства; - Положенням про загальні збори; - Положенням про наглядну раду; - Положенням про виконавчий орган; Положенням про ревізійну комісію; - Положенням про акції товариства; - Положенням про порядок нарахування і виплати дивідендів; - Положенням про
фонди Товариства; - Положенням про відповідальність посадових осіб Товариства; - Положенням про подання та розгляд звернень акціонерів у Товариство;
- Положенням про порядок оформлення та реєстрації довіреностей акціонерів Товариства; - Положенням про розподіл та використання прибутку Товариства;
- Порядком надання інформації акціонерам та іншим особам про публічне акціонерне товариство і т.д. Загальні збори акціонерів за минулий рік Товариством
були проведені (протокол № 26 від 30.11.2017 р.). 2. При проведені процедур щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності в наслідок шахрайства суттєвого викривлення фінансової звітності не виявлено. В зв'язку з тим, що аудитор не мав можливості
провести належні аудиторські процедури стосовно іншої інформації, приведеної в пунктах 1-2 даного розділу, ми не висловлюємо думку по даним питанням.
Основні відомості про аудиторську фірму Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтераудит" Свідоцтво Про внесення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів № 1303 від 24.12.2015 р. Місце знаходження 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а Телефон (048) 728-82-25 Аудит
фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Одесагаз" за період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року проведено на підставі угоди № 3
від 02.01.2018 р. Перевірка проводилась з 27 лютого по 28 березня 2018 року за юридичною адресою ПАТ "Одесагаз". Висновок видано 29 березня 2018 р.
Директор фірми ТОВ "Інтераудит" А.А.Радинський (сертифікат №002145 від 27.02.2014 р.)

