ЗВІТ
про роботу ревізійної комісії
ПАТ «Івано-Франківськгаз»
за 2018 рік.
Шановні акціонери!
Протягом звітного періоду, тобто за 2018 рік, Ревізійною комісією ПАТ "ІваноФранківськгаз" проведено засідання, на яких обговорювалися питання щодо фінансово господарської діяльності товариства.
За звітний період, ревізійна комісія здійснювала аналіз фінансових
звітів, фінансових показників, а також документальну ревізію окремих питань
фінансово-господарської діяльності ПАТ “Івано-Франківськгаз». Перевірці
підлягали розрахунки за природний газ та за надані послуги з його розподілу, питання
погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей, річна інвентаризація всіх
статей балансу, а також інші питання фінансово-господарської діяльності.
Перевірено відповідність даних, включених до фінансової звітності даним
первинного та бухгалтерського обліку. Проведено аналіз показників фінансового стану
на 31 грудня звітного періоду.
За даними консолідованої фінансової звітності, складеної за міжнародними
стандартами, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік склав
3 533 499 тис.грн. проти 3 511 013 тис.грн., отриманого за результатами діяльності за 2017
рік, що відповідно є більшим на 22 486 тис.грн., або на 0.6%.
Формування чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
наведено в таблиці
Таблиця

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) –
УСЬОГО, у т.числі
- від надання послуг з розподілу
природного газу
- від надання послуг з постачання
природного газу (з урахуванням вартості
природного газу)
- від надання послуг з комерційної
(іншої) діяльності
- від реалізації скрапленого газу

2017 рік,

2018 рік,

Відхилення

тис.грн.

тис.грн.

3 511 013

3 533 499

+22 486

+0.6

480 693

448 976

-31 717

-6.6

2 905 377

2 918 977

+13 600

+0.4

20 896

40 541

+19 645

+94.0

104 047

125 005

+20 958

+20.1

абсолютне

відносне, %

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік з урахуванням
вартості газу склала 3 628 372 тис.грн., що у порівнянні з 2017 роком є більшою на
180 020тис. грн., або на 5.2%. При цьому, збільшення собівартості пояснюється як ростом
цін на газ, так і ростом інших складових витрат в результаті зміни кон’юнктури ринку
(підвищення цін на матеріали та комплектуючі, електроенергію, паливно – мастильні
матеріали, послуги, тощо).

За результатами 2018 року валовий збиток склав
94 873 тис.грн. проти
62 661 тис.грн. валового прибутку отриманого за результатами 2017 року.
Інші операційні доходи за 2018 рік склали 94 209 тис.грн. проти 8 451 тис.грн.,
отриманих за 2017 рік.
Адміністративні витрати за 2018 рік склали 44 987 тис.грн., які у порівнянні з 2017
роком (32 440 тис.грн.) збільшилися на 12 547 тис.грн., або на 38,6 %.
Інші операційні витрати за 2018 рік склали 329 463 тис.грн., які у порівнянні з 2017
роком (110 221 тис.грн.) зросли на 219 242 тис.грн., або на 198,4%
Фінансовим результатом від операційної діяльності є збиток у сумі 375 114 тис.грн.
Інші фінансові доходи склали 1 388 тис. грн.
Фінансові витрати склали 7 333 тис.грн.
Фінансовим результатом до оподаткування є збиток у сумі 381 059 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток склав 6 153 тис.грн.
Чистий фінансовий результат за результатами 2018 року є отриманий збиток у сумі
387 212 тис.грн.
Інший сукупний дохід після оподаткування склав (-3 188 тис.грн.)
Сукупний дохід товариства за 2018 рік – є збиток у сумі 390 400 тис.грн.
Величина податків, нарахованих за 2018 рік. склала 79 687 тис.грн. Зокрема:
– податок на прибуток нараховано в сумі 5 152 тис.грн.;
– ПДВ нараховано в сумі 26 756 тис.грн.;
– податок з доходів фізичних осіб нараховано у сумі 41 599 тис.грн.;
– сума інших податків (плата за землю, податок на нерухомість, військовий збір,
акцизний збір, екологічний податок та інші) склала 6 180тис.грн.
У продовж 2018 року товариство сплатило до бюджету податків на суму
73 605 тис.грн., в тому числі до державного бюджету 29 026 тис.грн., до місцевого бюджету
– 44 579 тис.грн.
Сума нарахованих за 2018 рік інших обов’язкових платежів склала 49 290 тис.грн., з
яких сплачено - 49 126тис.грн.
Стан майна характеризується даними у таблиці 2
Таблиця 2 (тис.грн.)
Станом
Станом
на 01.01.2018 р.,
на 31.12.2018 р.
тис.грн.
тис.грн.
Залишкова вартість необоротних активів
362 923
396 529
Оборотні активи - всього
1 772 255
922 568
в т. ч. Запаси
15 508
23 754
Дебіторська заборгованість
1 636 689
771 610
Грошові кошти
22 462
23 590
Інші оборотні активи
97 596
103 614

Заключення
ревізійної комісії щодо фінансової звітності за підсумками роботи
ПАТ "Івано-Франківськгаз"
в 2018 році.
Ревізійною комісією здійснено аналіз фінансових звітів, а також документальну
ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ "Івано-Франківськгаз" за
2018 рік, проведено аналіз показників фінансового стану за цей період.
За 2018 рік, за даними консолідованої фінансової звітності, складеної за

міжнародними стандартами, чистим фінансовим результатом товариства є збиток у сумі
387 212 тис.грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня і на протязі звітного періоду її не
було.
Протягом 2018 середньорічна кількість акцій не змінювалась і склала 15 149 031 шт.
Достовірність фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами,
підтверджена аудиторським висновком Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО»,
(код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України – 20197074, м. Київ,
Харківське шосе, 201-203, 10-й поверх)
На підставі вищевикладеного, ревізійна комісія пропонує звіт за 2018 рік по ПАТ
"Івано-Франківськгаз" затвердити.

Ревізійна комісія
ПАТ «Івано-Франківськгаз»

