Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
До пункту 1 Змiсту: Зазначено три основнi види дiяльностi, крiм того вiдповiдно до
вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та
громадських формувань ПАТ "УКРНАФТА" може здiйснювати такi види дiяльностi: 19.20
Виробництво продуктiв нафтоперероблення; 20.15 Виробництво добрив i азотних сполук;
46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин; 46.33
Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами; 46.71 Оптова
торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами; 46.72 Оптова
торгiвля металами та металевими рудами; 46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами; 46.90
Неспецiалiзована оптова торгiвля; 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах
переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.25 Роздрiбна
торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах; 56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг
мобiльного харчування; 56.30 Обслуговування напоями; 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу,
геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; 71.20 Технiчнi
випробування та дослiдження; 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.
До пункту 2 Змiсту: Товариством розкрита iнформацiя щодо отриманих лiцензiй (дозволiв)
центральним апаратом емiтента по основних видах дiяльностi. Крiм того, за звiтний перiод

структурними одиницями Товариства було отримано лiцензiї (дозволи) щодо:
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря - 46 шт.;
утворення вiдходiв - 54 шт.;
роботи з джерелами iонiзуючих випромiнювань - 1 шт.;
експлуатацiї джерела радiацiйної безпеки - 1 шт.;
висновок ОВД - 5 шт.;
дозволи спецiального водокористування - 15 шт.;
роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами та алкогольними напоями - 676 шт.;
лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi пальним - 10 шт.
До пункту 5 Змiсту: Товариство не здiйснювало емiсiї будь-яких видiв боргових та iпотечних
цiнних паперiв, тому не обирало рейтингове агентство, що надає професiйнi послуги на ринку
цiнних паперiв та спецiалiзується на визначеннi кредитних рейтингiв (рейтингуваннi) та
наданнi iнформацiйно-аналiтичних послуг, пов'язаних iз забезпеченням дiяльностi з
визначення кредитних рейтингiв.
До пункту 8 Змiсту: Вказанi узагальненi сплаченi штрафнi санкцiї по областях, iншi накладенi
санкцiї оскаржуються емiтентом в судах.
До пiдпункту 2) пункту 10 Змiсту: Посадовi особи не володiють акцiями ПАТ "УКРНАФТА".
До пiдпункту 3) пункту 10 Змiсту: ПАТ "УКРНАФТА є правонаступником Вiдкритого
акцiонерного товариства "УКРНАФТА", заснованого вiдповiдно до наказу Державного
Комiтету України по нафтi i газу вiд "23" лютого 1994 року № 57. Засновник ПАТ
"УКРНАФТА" на кiнець звiтного перiоду не володiє акцiями Товариства.
До пiдпункту 4) пункту 11 Змiсту: Однiєю з функцiй управлiння ПАТ "УКРНАФТА" є
внутрiшнiй контроль. Внутрiшнiй контроль дiяльностi ПАТ "УКРНАФТА" проводиться
службою внутрiшнього аудиту, а також керiвниками напрямкiв при виконаннi ними своїх
функцiональних обов'язкiв. Мета внутрiшнього аудиту полягає у пiдтримцi Правлiння
Товариства в напрямах управлiння ризиками, вiдповiдностi полiтикам, дотримання вимог
внутрiшнiх процедур та контролiв, та забезпеченнi незалежним, об'єктивним пiдтвердженням
та консультуванням, що спрямовуються на покращення дiяльностi Товариства. Мiсiя
внутрiшнього аудиту полягає у вдосконаленнi внутрiшнiх процесiв та захистi вартостi
Товариства через надання об'єктивних рекомендацiй з урахуванням ключових ризикiв
дiяльностi. Основнi обов'язки керiвництва полягають у створеннi та пiдтримцi ефективного
контрольного середовища, всi iншi працiвники вiдповiдальнi за забезпечення дiєвостi та
ефективностi системи внутрiшнiх контролiв для зменшення впливу ризикiв. Остаточна
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та ефективнiсть функцiонування системи внутрiшнiх
контролiв покладена на Правлiння Компанiї. Служба внутрiшнього аудиту є незалежним
органом контролю товариства, i вiдповiдає за ефективний монiторинг здiйснення Правлiнням
та власниками бiзнес-процесiв належного управлiння i контролю. Директор департаменту
внутрiшнього аудиту функцiонально пiдпорядковується та звiтує члену Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" - Головi Комiтету з питань аудиту, а адмiнiстративно - Головi Правлiння ПАТ
"УКРНАФТА". Директор Департаменту внутрiшнього аудиту забезпечує те, що Департамент
внутрiшнього аудиту залишатиметься вiльним вiд усiх умов, якi загрожують здатностi
внутрiшнiх аудиторiв виконувати свої обов'язки неупереджено, включаючи питання вибору
аудиту, об'ємiв перевiрок, процедур, перiодичностi, термiнiв та вмiсту звiтiв.
До пункту 13-15 Змiсту: Змiни не вiдбувались.
До пiдпунктiв 2)-6) пункту 17 Змiсту: ПАТ "УКРНАФТА" не здiйснювало випуск облiгацiй,
iнших цiнних паперiв крiм тих, що складають статутний капiтал Товариства, похiдних цiнних
паперiв, боргових цiнних паперiв. У звiтному 2020 роцi Товариство не придбавало власних
акцiй.
До пункту 18 Змiсту: ПАТ "УКРНАФТА" не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй.
До пункту 19 Змiсту: ПАТ "УКРНАФТА" не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв крiм
акцiй Товариства.

До пункту 20 Змiсту: Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у
розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента - вiдсутня iнформацiя.
До пункту 21 Змiсту: Вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих положень Закону України "Про
депозитарну систему України" цiннi папери акцiонерiв, що не уклали з обраною Товариством
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного
iменi або не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свої рахунки у цiнних
паперах, вiдкритих в iнших депозитарних установах (якi дають право на участь в органах
емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.
Iнша iнформацiя вiдсутня.
До пунктiв 25 та 26 Змiсту: Iнформацiя наведена в п. 27 Змiсту.
До пункту 31 Змiсту: Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
До пунктiв 33 та 34 Змiсту: Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi
акцiонерами Товариства та про договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - вiдсутня.
До пунктiв 36 та 37 Змiсту: Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй.
До пункту 38 Змiсту: Товариство не укладало кредитнi договори (договори позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
До пунктiв 39 та 40 Змiсту: ПАТ "УКРНАФТА" не здiйснювало випуск iпотечних сертифiкатiв
та не передавало до складу iпотечного покриття будь-яких активiв.
До пунктiв 41 - 45 Змiсту: ПАТ "УКРНАФТА" не створювало фондiв операцiй з нерухомiстю
та не здiйснювало емiсiю сертифiкатiв фонду операцiй iз нерухомiстю.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "УКРНАФТА"
3. Дата проведення державної реєстрації
31.03.1994
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
13557127,5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
50,000001
8. Середня кількість працівників (осіб)
20870
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
06.10 - Добування сирої нафти
06.20 - Добування природного газу
47.30 - Роздрiбна торгiвля пальним
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "АБ Пiвденний", МФО 328209
2) IBAN
UA543282090000026008010005562
3) поточний рахунок
UA543282090000026008010005562
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "АБ Пiвденний", МФО 328209
5) IBAN
UA543282090000026008010005562
6) поточний рахунок
UA543282090000026008010005562
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Радiоелектронний засiб (РЕЗ)
широкосмугового радiодоступу
Опис
Радiоелектронний засiб (РЕЗ)
широкосмугового радiодоступу
Опис

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
2
3
4
5
СРТ-53-060431 23.01.2020 Український Державний центр 28.02.2025
9
радiочастот
Використання за призначенням.
СРТ-74-064153 01.09.2020 Український Державний центр 11.10.2025
3
радiочастот
Використання за призначенням.

Радiоелектронний засiб (РЕЗ)
широкосмугового радiодоступу
Опис
Висновок ОВД по
Захiдно-Козiївському родовищу
Опис
Висновок ОВД по
Качалiвському родовищу
Опис
Утворення вiдходiв (декларацiя)
Опис
Роботи пiдвищеної небезпеки
Опис
Роботи пiдвищеної небезпеки
Опис
Роботи пiдвищеної небезпеки
Опис
Роботи пiдвищеної небезпеки
Опис
Роботи пiдвищеної небезпеки
Опис
Роботи пiдвищеної небезпеки
Опис
Роботи пiдвищеної небезпеки
Опис
Роботи пiдвищеної небезпеки
Опис
Роботи пiдвищеної небезпеки
Опис
Експлуатацiя машин,
механiзмiв, устатковання
пiдвищеної небезпеки
Опис
Експлуатацiя машин,
механiзмiв, устатковання
пiдвищеної небезпеки
Опис
Експлуатацiя машин,
механiзмiв, устатковання
пiдвищеної небезпеки
Опис
Експлуатацiя машин,
механiзмiв, устатковання
пiдвищеної небезпеки
Опис

СРТ-53-064979 24.09.2020 Український Державний центр
3
радiочастот
Використання за призначенням.
21/01-2020115 20.11.2020 Мiнiстерство захисту довкiлля
5127/1
та природних ресурсiв України
Використання за призначенням.
21/0120201155 26.10.2020 Мiнiстерство захисту довкiлля
126/1
та природних ресурсiв України
Використання за призначенням.
39100000-061 25.02.2020
Управлiння екологiї та
природних ресурсiв КМДА
Використання за призначенням.
1581.20.32 17.08.2020
Головне управлiння
Держпрацi у Київськiй областi
Використання за призначенням.
1580.20.32 17.08.2020
Головне управлiння
Держпрацi у Київськiй областi
Використання за призначенням.
1470.20.32 07.07.2020
Головне управлiння
Держпрацi у Київськiй областi
Використання за призначенням.
1661.20.32 30.09.2020
Головне управлiння
Держпрацi у Київськiй областi
Використання за призначенням.
19.20.30
27.01.2020
ЦА Держпрацi
Використання за призначенням.
285.20.32
21.01.2020
ЦА Держпрацi
Використання за призначенням.
286.20.32
21.01.2020
Головне управлiння
Держпрацi у Київськiй областi
Використання за призначенням.
1456.20.32 26.06.2020
Головне управлiння
Держпрацi у Київськiй областi
Використання за призначенням.
1255.20.32 20.03.2020
Головне управлiння
Держпрацi у Київськiй областi
Використання за призначенням.
765.20.32
24.02.2020
Головне управлiння
Держпрацi у Київськiй областi

02.11.2025
25.11.2025
26.10.2025
25.02.2021
17.08.2025
17.08.2025
07.07.2025
30.09.2025
27.01.2025
21.01.2025
21.01.2025
26.06.2025
20.03.2025
24.02.2025

Використання за призначенням.
1190.20.32 11.03.2020
Головне управлiння
11.03.2025
Держпрацi у Київськiй областi
Використання за призначенням.
1148.20.32 11.03.2020
Головне управлiння
11.03.2025
Держпрацi у Київськiй областi
Використання за призначенням.
556.20.32
10.02.2020
Головне управлiння
10.02.2025
Держпрацi у Київськiй областi
Використання за призначенням.

Експлуатацiя машин,
146.20.32
11.01.2020
Головне управлiння
11.01.2025
механiзмiв, устатковання
Держпрацi у Київськiй областi
пiдвищеної небезпеки
Опис
Використання за призначенням.
Експлуатацiя машин,
478.20.32
05.02.2020
Головне управлiння
05.02.2025
механiзмiв, устатковання
Держпрацi у Київськiй областi
пiдвищеної небезпеки
Опис
Використання за призначенням.
Користування надрами з метою
6444
13.11.2020 Державна служба геологiї та 24.12.2039
видобування вуглеводнiв
надр України
Схiдно-Рогнцiвського родовища
(Сумська область)
Спецдозвiл з розширеними межами на замiну спецдозволу вiд
24.12.1999 №2091 (анульований наказом Держгеонадра). Дiя
Опис
спецдозволу при потребi може бути продовжена вiдповiдно до
"Порядку надання спецiальних дозволiв на користування надрами".

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БОРИСЛАВСЬКА НАФТОВА КОМПАНIЯ" В ФОРМI
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
22402928
4) Місцезнаходження
82300, Львiвська обл., м. Борислав, вул.Шкiльна, буд.28А
5) Опис
Форма участi - учасник. Належить емiтенту 25,10 % в юридичнiй особi. Внесок
здiйснений в грошовiй формi та основними засобами.
1) Найменування
СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАШТАН ПЕТРОЛЕУМ ЛТД"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
23703371
4) Місцезнаходження
04053, м. Київ, пров.Несторiвський, б.3-5
5) Опис
Форма участi - учасник. Належить емiтенту 55,00 % в юридичнiй особi. Внесок
здiйснений в грошовiй формi.
1) Найменування
СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО
ЛТД" (ЯК ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ)
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
23152126
4) Місцезнаходження
04053, м. Київ, пров.Несторiвський, б.3-5

"УКРКАРПАТОЙЛ

5) Опис
Форма участi - учасник. Належить емiтенту 100 % в юридичнiй особi. Внесок здiйснений
в грошовiй формi.
1) Найменування
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНД-СЕРВIС"
2) Організаційно-правова форма
Закрите акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
25200208
4) Місцезнаходження
04053, м. Київ, пров.Несторiвський, б.3-5
5) Опис
Форма участi - акцiонер. Належить емiтенту 74,00 % в юридичнiй особi. Внесок:
придбання акцiй.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
ТРАНСПОРТНО-ВИРОБНИЧА ФIРМА "НАФТОТРАНССЕРВIС"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
25653832
4) Місцезнаходження
78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський р-н, м. Надвiрна, вул.Майданська, б.5
5) Опис
Форма участi - учасник. Належить емiтенту 49,90 % в юридичнiй особi. Внесок
здiйснений основними засобами, майном.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АГРОФIРМА
МИКОЛАЇВКА"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31141997
4) Місцезнаходження
17560, Чернiгiвська обл., Прилуцький район, с. Миколаївка, вул.Польова, б.5
5) Опис
Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,96 % в юридичнiй особi. Внесок
здiйснений майном.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВОСКРЕСЕНСЬКЕ-АГРО"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32415151
4) Місцезнаходження
17600, Чернiгiвська обл., Варвинський р-н, с. Воскресенське
5) Опис

Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,92 % в юридичнiй особi. Внесок
здiйснений основними засобами.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАЧАНОВЕ-АГРО"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32387266
4) Місцезнаходження
37331, Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Качанове, вул.Гадяцька, 1А
5) Опис
Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,97 % в юридичнiй особi. Внесок
здiйснений основними засобами.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОЛИВ'ЯНЕ-АГРО"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32468774
4) Місцезнаходження
37663, Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Полив'яне
5) Опис
Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,98 % в юридичнiй особi. Внесок
здiйснений основними засобами.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОХТИРКА - АГРО"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32364689
4) Місцезнаходження
42700, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Куземин, вул.Ленiна, б.24
5) Опис
Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,98 % в юридичнiй особi. Внесок
здiйснений майном.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРОФIРМА "ДЖЕРЕЛО"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32166189
4) Місцезнаходження
38714, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Супрунiвка, вул.Київська, б.2Д
5) Опис
Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,99 % в юридичнiй особi. Внесок
здiйснений майном.

1) Найменування
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАФТОГАЗОВА СТРАХОВА
КОМПАНIЯ"
2) Організаційно-правова форма
Закрите акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21148965
4) Місцезнаходження
47003, м. Кременець, пров. Шевченка, 1
5) Опис
Форма участi - учасник. Належить емiтенту 57,62 % в юридичнiй особi.
Внесок:придбання акцiй.
1) Найменування
СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМГАЗ"
2) Організаційно-правова форма
Спільне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
06710859
4) Місцезнаходження
42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Пушкiна, 5
5) Опис
Форма участi - акцiонер. Належить емiтенту 65,25 % в юридичнiй особi. Внесок:
придбання акцiй. з 03.03.2015 - в станi припинення.
1) Найменування
ЗАКРИТЕ СТРАХОВЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОРСКЛА"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
23047240
4) Місцезнаходження
42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Пушкiна, 5
5) Опис
Форма участi - акцiонер. Належить емiтенту 79,39 % в юридичнiй особi. Внесок:
придбання акцiй. з 16.05.2008 - в станi припинення
1) Найменування
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПАРТАК"
2) Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30561150
4) Місцезнаходження
40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Гагарiна, 9
5) Опис
Форма участi - акцiонер. Належить емiтенту 18,98 % в юридичнiй особi. Внесок:
придбання акцiй. з 06.04.2010 - в станi припинення
1) Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСНАСТКА"

2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05797977
4) Місцезнаходження
45400, Волинська обл., мiсто Нововолинськ, вул.Луцька, будинок 25
5) Опис
Форма участi - акцiонер. Належить емiтенту 8,10 % в юридичнiй особi. Внесок: за
векселями.
1) Найменування
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЗИС - IНВЕСТМЕНТ"
2) Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30251739
4) Місцезнаходження
02090, м.Київ, вул. Празька, будинок 5
5) Опис
Форма участi - акцiонер. Належить емiтенту 7,69 % в юридичнiй особi. Внесок:
придбання акцiй.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕКЬЮРАЙТI"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
37309470
4) Місцезнаходження
03680, м.Київ, вулиця Сiм'ї Соснiних, будинок 11
5) Опис
Форма участi - учасник. Належить емiтенту 49 % в юридичнiй особi. Внесок здiйснений в
грошовiй формi.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРНАФТА-ПОСТАЧ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
43012009
4) Місцезнаходження
04053, м. Київ, пров.Несторiвський, б.3-5
5) Опис
Форма участi: учасник. Належить емiтенту 100 % в юридичнiй особi. Внесок здiйснений
в грошовiй формi.
13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата призначення
особи на посаду
корпоративного

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані (телефон та адреса
призначеної на посаду корпоративного
електронної пошти
секретаря
корпоративного секретаря)

секретаря
1
12.08.2019

Опис

2

3
(044) 506-12-02,
Радченко Свiтлана Iванiвна
Svitlana.Radchenko@Ukrnafta.com
Згiдно з наказом ПАТ "УКРНАФТА" вiд 12.08.2019 року № 780/1-оп до
моменту обрання Наглядовою радою ПАТ "УКРНАФТА" корпоративного
секретаря тимчасове виконання обов'язкiв останнього покладено на
начальника управлiння корпоративних прав та непрофiльних активiв ПАТ
"УКРНАФТА" Радченко Свiтлану Iванiвну. Радченко С.I. виконує обов'язки
корпоративного секретаря вперше.Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Корпоративний секретар ПАТ "УКРНАФТА" не є
посадовою особою вiдповiдно до законодавства та Статуту Товариства.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛIННЯ "ДОЛИНАНАФТОГАЗ"
2) Місцезнаходження
Україна, 77500, Iвано-Франкiвська обл., Долинський р-н р-н, м.Долина, вул.Промислова,
б.7
3) Опис
видобуток нафти i газу
1) Найменування
НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛIННЯ "НАДВIРНАНАФТОГАЗ"
2) Місцезнаходження
Україна, 78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський р-н р-н,
вул.Грушевського, б.13
3) Опис
видобуток нафти i газу
1) Найменування
НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛIННЯ "ЧЕРНIГIВНАФТОГАЗ"
2) Місцезнаходження
Україна, 17500, Чернігівська обл., м.Прилуки, вул.Вокзальна, б.1
3) Опис
видобуток нафти i газу
1) Найменування
НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛIННЯ "ОХТИРКАНАФТОГАЗ"
2) Місцезнаходження
Україна, 42700, Сумська обл., м.Охтирка, вул.Київська, б.119
3) Опис
видобуток нафти i газу
1) Найменування
НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛIННЯ "БОРИСЛАВНАФТОГАЗ"
2) Місцезнаходження
Україна, 82300, Львівська обл., м.Борислав, Карпатська Брама, б.26
3) Опис
видобуток нафти та газу

м.Надвiрна,

1) Найменування
НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛIННЯ "ПОЛТАВАНАФТОГАЗ"
2) Місцезнаходження
Україна, 36000, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Монастирська, б.12
3) Опис
видобуток нафти та газу
1) Найменування
ГНIДИНЦIВСЬКИЙ ГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
2) Місцезнаходження
Україна, 17600, Чернігівська обл., Варвинський р-н р-н, смт.Варва
3) Опис
пiдготовка та переробка нафти i газу
1) Найменування
ДОЛИНСЬКИЙ ГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
2) Місцезнаходження
Україна, 77503, Iвано-Франкiвська обл., Долинський р-н р-н, м.Долина, вул.Пiдлiвче, б.63
3) Опис
пiдготовка та переробка нафти i газу
1) Найменування
КАЧАНIВСЬКИЙ ГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
2) Місцезнаходження
Україна, 42730, Сумська обл., Охтирський р-н р-н, с. Мала Павлiвка, вул.Центральна, б.1
3) Опис
пiдготовка та переробка нафти i газу
1) Найменування
УПРАВЛIННЯ НАФТОПРОМИСЛОВОГО СЕРВIСУ
2) Місцезнаходження
Україна, 04053, м.Київ, пров.Несторiвський, б.3-5
3) Опис
обслуговування та ремонт свердловин, ремонт спецтехнiки
1) Найменування
СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ (ФIЛIЯ) "УКРНАФТА БУРIННЯ"
2) Місцезнаходження
Україна, 17500, Чернігівська обл., м.Прилуки, вул.Київська, б.200
3) Опис
впровадження винаходiв, спорудження пошуково-розвiдувальних та експлуатацiйних
свердловин
1) Найменування
НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ
2) Місцезнаходження
Україна, 76019, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, бульвар Пiвнiчний iменi
Пушкiна, б.2
3) Опис
науково-дослiднi, дослiдно-конструкторськi, проектнi та дослiдно-технологiчнi роботи

1) Найменування
МОНТАЖНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ
2) Місцезнаходження
Україна, 42700, Сумська обл., м.Охтирка, вул.Київська, б.119
3) Опис
виконання монтажних та пуско-наладжувальних робiт,
обслуговування вимiрювальної технiки i автоматизацiї виробництва
1) Найменування
УПРАВЛIННЯ ТРАНСПОРТУ
2) Місцезнаходження
Україна, 04053, м.Київ, пров.Несторiвський, б.3-5
3) Опис
сервiснi послуги, технологiчне обслуговування

ремонт,

калiбрування,

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
640/11541/20

Найменування
суду
Окружний
адмiнiстративний
суд м. Києва

Позивач

Відповідач

Офiс великих
платникiв податкiв
ДПС України

ПАТ "УКРНАФТА"

Третя особа

Позовні вимоги
Про надання дозволу на
погашення 3,6 млрд. грн.
податкового боргу за рахунок
описаного у податкову заставу
майна

Стан розгляду
справи
Зупинено

Опис:
Ухвалою вiд 17.10.2020 провадження у справi зупинено до вирiшення справи 640/15100/19
2
922/3576/19
Господарський суд
ПАТ "УКРНАФТА"
ТОВ "Котлас"
Про стягнення 492 383 492,41
Ухвалено
Харкiвської областi
грн.
рiшення
Опис:
Рiшенням вiд 26.02.2020 позов задоволено повнiстю
3
922/2357/16
Схiдний
ПАТ "УКРНАФТА"
ТОВ "Котлас"
Про стягнення заборгованостi
Закрито
апеляцiйний
за поставлену нафту (2 701 767
господарський суд
110,85 грн.)
Опис:
Рiшенням Господарського суду Харкiвської областi вiд 09.07.18 р. позов ПАТ "УКРНАФТА" задоволено в повному обсязi. За апеляцiйною скаргою ТОВ "Котлас"
справа розглядалася у Схiдному апеляцiйному господарському судi. 10.02.20 р. провадження у справi закрито у зв'язку iз затвердженням судом мирової угоди.
4
640/8980/19
Верховний Суд
ПАТ "УКРНАФТА"
Офiс великих
про визнання дiй
Ухвалено
(Касацiйний
платникiв податкiв
протиправними та зобов'язання
рiшення
адмiнiстративний
ДПС України
вчинити дiї (вимога суд)
виключити з IКП данi про
наявнiсть податкового боргу з
ПДВ на загальну суму 998 447
287, 84 грн. (за даними IКП
податковий борг виник на
пiдставi ППР вiд 04.07.2018р. №
0007641401 на суму 721 140
195, 00 грн., з пенi в сумi - 277
307 092, 84 грн. (за несвоєчасну
сплату по ППР вiд 04.07.2018р.
№ 0007641401)
Опис:
Постановою Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 21.10.2019, залишеною без змiн постановою Касацiйного адмiнiстративного суду Верховного Суду вiд
01.07.2020, позов задоволено повнiстю.
5
H-09-891
United States Court
ПАТ "УКРНАФТА" Carpatsky Petroleum
Carpatsky Petroleum Corporation,
Ухвалено
(4:09-CV-891)
of Appealsfor the
Corporation, Taurex
Taurex Resources PLC and
рiшення
Fifth Circuit
Resources PLC and
Kuwait Energy Company, K.S.C.,

Kuwait Energy
Company, K.S.C.,
Роберт Бенш

Роберт Бенш
Про визнання
та приведення до виконання
арбiтражного рiшення
Арбiтражного iнституту
Торгової палати Стокгольма у
справi № SCC V (124/2007) вiд
24 вересня 2010 року, за яким
ПАТ "УКРНАФТА" зобов'язано
сплатити на користь Carpatsky
Petroleum Corporation:
- 145 700 000 доларiв США
плюс простi вiдсотки за
середньою мiсячною ставкою
LIBOR у вiдношеннi доларiв
США, що нараховуються вiд
дати рiшення до моменту
оплати
- 1 222 647,80 доларiв США
витрат на адвокатiв плюс простi
вiдсотки за середньою
мiсячною ставкою LIBOR у
вiдношеннi доларiв США
- Арбiтражнi витрати на суму
2447.7 фунтiв стерлiнга,
512598.1 євро, 9983.8
швейцарських франкiв, 61 232
шведських крон

Опис:
02.10.2017 наказом суду (memorandum opinion and order) арбiтражне рiшення визнано. 09.03.2018. 12.11.2018 суд закрив провадження у справi в частинi позовних
вимог ПАТ "УКРНАФТА" до КПК. 30.11.2018 ПАТ "УКРНАФТА" заявило про вiдмову вiд позовних вимог до Taurex Resources PLC and Kuwait Energy Company,
K.S.C., але пiдтвердило свої позовнi вимоги до Роберта Бенша. 06.12.2018 судом прийнято вiдмову ПАТ "Укранфат" вiд вимог до Таурекс i Кувейт Енерджи.
18.03.2019 суд вiдхилив вимоги ПАТ "УКРНАФТА" до Роберта Бенша. 06.04.2020 Апеляцiйний суд США 5-го округу залишив без змiн рiшення суду першої
iнстанцiї.
6

CL-2016-0005
47

HIGH COURT OF
JUSTICE QUEEN'S
BENCH DIVISION
COMMERCIAL
COURT

Carpatsky Petroleum
Corporation

PJSC Ukrnafta

Про визнання та приведення до
виконання арбiтражного
рiшення Арбiтражного
iнституту Торгової палати
Стокгольма у справi № SCC V
(124/2007) вiд 24 вересня 2010
року, за яким ПАТ
"УКРНАФТА" зобов'язано
сплатити на користь Carpatsky
Petroleum Corporation:

Ухвалено
рiшення

- 145 700 000 доларiв США
плюс простi вiдсотки за
середньою мiсячною ставкою
LIBOR у вiдношеннi доларiв
США, що нараховуються вiд
дати рiшення до моменту
оплати
- 1 222 647,80 доларiв США
витрат на адвокатiв плюс простi
вiдсотки за середньою
мiсячною ставкою LIBOR у
вiдношеннi доларiв США
- Арбiтражнi витрати на суму
2447.7 фунтiв стерлiнга,
512598.1 євро, 9983.8
швейцарських франкiв, 61 232
шведських крон.
Опис:
Ухвалою суду вiд 10.10.2016 компанiї Carpatsky Petroleum Corporation надано дозвiл на виконання арбiтражного рiшення. ПАТ "УКРНАФТА" оскаржило ухвалу суду.
31,03.2020 рiшенням суду першої iнстанцiї ухвала вiд 10.10.2016 залишена без змiн.

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
Довiдка щодо
податкового боргу
по рентнiй платi,

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
ГУ ДПС у
Iвано-Франкiвськiй
областi

Вид стягнення
Штрафи i пеня за
невчасну сплату
податкового
зобов'язання

Інформація про
виконання
Сплачено в повнiй мiрi
2 154 022 653 грн.

Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
2
Довiдка щодо
ГУ ДПС у
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу
Львiвськiй областi
невчасну сплату
686 272 853 грн.
по рентнiй платi,
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
3
Довiдка щодо
ГУ ДПС у
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу
Харкiвськiй областi
невчасну сплату
239 037 943 грн.
по рентнiй платi,
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
4
Довiдка щодо
ГУ ДПС у Сумськiй
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу
областi
невчасну сплату
6 012 297 305 грн.
по рентнiй платi,
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
5
Довiдка щодо
ГУ ДПС у
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу
Днiпропетровськiй
невчасну сплату
37 908 919 грн.
по рентнiй платi,
областi
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
6
Довiдка щодо
ГУ ДПС у
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу
Полтавськiй областi
невчасну сплату
850 543 696 грн.
по рентнiй платi,
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
7
Довiдка щодо
ГУ ДПС у
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу
Чернiгiвськiй
невчасну сплату
1 336 508 485 грн.
по рентнiй платi,
областi
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.

8

Довiдка щодо
податкового боргу
по рентнiй платi,

ГУ ДПС у
Чернiвецькiй областi

Штрафи i пеня за
невчасну сплату
податкового
зобов'язання

Сплачено в повнiй мiрi
10 672 824 грн.

Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
9
Довiдка щодо
ОВП ДПС
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу з
невчасну сплату
1 782 146 832 грн.
податку на прибут,
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань.
10
Довiдка щодо
ГУ ДПС у
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу з
Львiвськiй областi
невчасну сплату
132 527 грн.
податку на прибут,
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
11
Довiдка щодо
ГУ ДПС у
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу з
Львiвськiй областi
невчасну сплату
2 058 287 грн.
податку на прибут,
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
12
Довiдка щодо
ГУ ДПС у Сумськiй
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу з
областi
невчасну сплату
2 544 075 грн.
податку на прибут,
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
13
Довiдка щодо
ГУ ДПС у
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу з Полтавськiй областi
невчасну сплату
18 642 486 грн.
податку на прибут,
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
14
Довiдка щодо
ГУ ДПС у
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу з
Чернiгiвськiй
невчасну сплату
2 362 079 грн.
податку на прибут,
областi
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
15
Довiдка щодо
ГУ ДПС у
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу з
Чернiгiвськiй
невчасну сплату
12 512 грн.
податку на прибут,
областi
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по

областi.
16

Довiдка щодо
податкового боргу з
податку на прибут,

ГУ ДПС у
Чернiгiвськiй
областi

Штрафи i пеня за
невчасну сплату
податкового
зобов'язання

Сплачено в повнiй мiрi
97 395 грн.

Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань по
областi.
17
Довiдка щодо
ОВП ДПС
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу з
невчасну сплату
27 060 грн.
податку на прибут,
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань.
18
Довiдка щодо
ОВП ДПС
Штрафи i пеня за
Сплачено в повнiй мiрi
податкового боргу з
невчасну сплату
3 073 506 950 грн.
ПДВ,
податкового
зобов'язання
Опис:
Вказана зведена iнформацiя щодо штрафiв та пенi за невчасну сплату податкових зобов'язань.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У 2020 роцi у зв'язку з консолiдацiєю iснуючих структурних одиниць Товариства з надання
технологiчних сервiсiв та передачi всiх об'єктiв та переведення персоналу до Управлiння
нафтопромислового сервiсу ПАТ "УКРНАФТА" лiквiдовано: Полтавську воєнiзовану частину
по попередженню i лiквiдацiї вiдкритих нафтових i газових фонтанiв, Бориславську центральну
базу виробничого обслуговування, Гоголiвську центральну базу виробничого обслуговування та
Полтавське тампонажне управлiння.
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
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв становить - 20 763 осiб; середня кiлькiсть
зовнiшнiх сумiсникiв становить - 84 осiб; середня кiлькiсть працiвникiв, якi працюють за ЦПД 23 осiб; облiкова кiлькiсть працiвникiв, якi прийнятi на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) на 31.12.20 становила 86 осiб, цi 86 осiб входять у середньооблiкова кiлькiсть штатних
працiвникiв;
фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2020 рiк - 4 163 726,7 тис.грн. (збiльшення в порiвняннi з
2019 роком на 8145,0 тис.грн. (0,20 %));
фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2020 рiк - 4 116 218,7 тис.грн. (зменшення в
порiвняннi з 2019 роком на 1991,8 тис.грн. (0,05 %)).
Для забезпечення виконання операцiйних потреб ПАТ "УКРНАФТА" використовується
програма на базi продукту корпорацiї "Iнформацiйнi технологiї" бренд "IТ-Enterprise".
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
ПАТ "УКРНАФТА" з 2016 року є членом Європейської Бiзнес Асоцiацiї (головний офiс в м.
Києвi), яка була заснована в 1999 роцi за пiдтримки Європейської Комiсiї в Українi. В 2020 роцi
ПАТ "УКРНАФТА" вступило до складу учасникiв Асоцiацiї "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА
АСОЦIАЦIЯ", що є неприбутковою органiзацiєю, що утворена як договiрне об'єднання
юридичних осiб без ведення господарської дiяльностi та не є господарським товариством чи
пiдприємством www.uea.net.ua , завданнями якої є, зокрема, захист прав та iнтересiв
пiдприємств паливно-енергетичного комплексу України, вдосконалення законодавчої бази,
монiторинг та вирiшення проблемних питань галузi, налагодження дiалогу мiж пiдприємствами
- учасниками Асоцiацiї та органами державної влади.

Cпільна 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
1. Договiр № 999/97 простого товариства про спiльну виробничу (iнвестицiйну) дiяльнiсть з
освоєння та розробки родовищ вуглеводнiв (без створення юридичної особи) вiд 24 грудня 1997
року.
Мета договору:
- отримання прибутку Учасниками;
Фiнансовий результат за звiтний перiод: 303 274,0 тис. грн.
Накопичена сума фактичних внескiв ПАТ "УКРНАФТА" станом на 31.12.2020 р. становить: 124
647,946 тис. грн.
2. Договiр №5/56 СД про спiльну дiяльнiсть з освоєння та розробки нафтогазоконденсатних
родовищ в Полтавському нафтогазопромисловому районi без створення юридичної особи вiд
21.12.2000 р.
Мета договору:
- отримання доходiв Учасниками;
- забезпечення органiзацiйно-економiчних умов для спiльного iнвестування, освоєння i розробки
Об'єктiв робiт, експлуатацiя i ремонт свердловин з використанням нових технологiй,
нарощування обсягiв видобутку вуглеводнiв, досягнення високих економiчних показникiв при
розробцi родовища з забезпеченням виконання вимог безпеки працi, охорони надр i
навколишнього середовища;
- створення нових робочих мiсць.
Фiнансовий результат за звiтний перiод: 324,3 тис. грн.
Накопичена сума фактичних внескiв НГВУ "Полтаванафтогаз" ПАТ "УКРНАФТА" станом на
31.12.2020 р. становить: 9 476,82 тис. грн.
3.
Договiр №35/809-СД про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть вiд 20.07.2004 р.
Мета договору:
- забезпечення органiзацiйно-економiчних умов для спiльного iнвестування, освоєння i розробки
Об'єктiв Робiт, використання передових технологiчних та технiчних засобiв вiтчизняного i
зарубiжного виробництва для їх експлуатацiї, нарощування обсягiв виробництва вуглеводнiв,
досягнення високих економiчних показникiв при експлуатацiї Об'єктiв Робiт iз забезпеченням
виконання вимог безпеки працi, охорони надр i навколишнього середовища;
- отримання доходiв Учасниками.
Фiнансовий результат за звiтний перiод: - 4,3 тис. грн.
Накопичена сума фактичних внескiв ПАТ "УКРНАФТА" станом на 31.12.2020 р. становить:

9,300 тис. грн.
4.
Договiр №410/95 про спiльну iнвестицiйну i виробничу дiяльнiсть з освоєння i розробки
Рудiвсько-Червонозаводського родовища вiд 14.09.1995 р.
Мета договору:
- отримання доходiв Учасниками;
- забезпечення органiзацiйно-економiчних умов для спiльного iнвестування, освоєння i розробки
Рудiвсько-Червонозаводського газоконденсатного родовища, використання передових технiчних
засобiв вiтчизняного i зарубiжного виробництва для iнтенсифiкацiї його розвiдки i експлуатацiї,
нарощування обсягiв видобутку газу i конденсату, досягнення високих економiчних показникiв
при розробцi родовища з забезпеченням вимог безпеки працi, охорони надр i оточуючого
навколишнього середовища;
- вироблення технiчних рiшень з врахуванням передового закордонного досвiду, впровадження
яких забезпечило б рацiональну розробку родовища та безпечне проведення робiт в
свердловинах глибиною понад 5000 м (в т.ч. при аномально високих пластових тисках).
Фiнансовий результат за звiтний перiод: - 4,1 тис. грн.
Накопичена сума фактичних внескiв ПАТ "УКРНАФТА" станом на 31.12.2020 р. становить: 86
314,897 тис. грн.
5.
Договiр №35/4 про спiльну дiяльнiсть в Прилуцькому нафтогазопромисловому районi вiд
19.01.1999 р.
Мета договору:
- отримання доходiв учасниками;
- забезпечення органiзацiйно-економiчних умов для спiльного iнвестування, освоєння та
розробки об'єктiв робiт, використання передових технологiчних та технiчних засобiв
вiтчизняного i зарубiжного виробництва для їх експлуатацiї, нарощування обсягiв видобутку
вуглеводнiв, досягнення високих економiчних показникiв при експлуатацiї об'єктiв робiт з
забезпеченням виконання вимог безпеки працi, охорони надр i навколишнього середовища;
- створення нових робочих мiсць.
Фiнансовий результат за звiтний перiод: 272 058,6 тис. грн.
Накопичена сума фактичних внескiв ПАТ "УКРНАФТА" станом на 31.12.2020 р. становить: 443
768,2 тис. грн.
6. Договiр №35/21-СД простого товариства про спiльну виробничу (iнвестицiйну) дiяльнiсть (без
створення юридичної особи) вiд 28.01.2008 р.
Мета договору:
- забезпечення Лiцензiатом комплексу робiт, якi проводяться на дiлянцi надр, вiдповiдно до
Лiцензiйної угоди по площi Лелякiвського нафтового родовища вiд 08.05.1996 р., укладеного
мiж Лiцензiатом та Державним комiтетом України по геологiї та використанню надр;
- забезпечення органiзацiйно-економiчних умов для спiльного iнвестування, освоєння i розробки
Лелякiвського родовища, використання передових технологiчних та технiчних засобiв
вiтчизняного i зарубiжного виробництва для їх експлуатацiї, нарощування обсягiв видобутку
вуглеводнiв, досягнення високих економiчних показникiв при експлуатацiї об'єктiв робiт iз
забезпеченням виконання вимог безпеки працi, охорони надр i навколишнього середовища;
- отримання прибутку Учасниками.
Фiнансовий результат за звiтний перiод: -26 464,8 тис. грн.
Накопичена сума фактичних внескiв ПАТ "УКРНАФТА" станом на 31.12.2020 р. становить:
9,300 тис. грн.
7. Угода про спiльну дiяльнiсть щодо ведення робiт на родовищах ПАТ "УКРНАФТА"
включаючи умови повного фiнансового ризику окремих учасникiв вiд 07.09.2001 р. (Додаток №
4 до договору про спiльну дiяльнiсть №35/4 вiд 19.01.1999 р.).
Мета договору:
- отримання прибуткiв учасниками;
- забезпечення органiзацiйно-економiчних умов для iнвестування на умовах повного

фiнансового ризику, освоєння та експлуатацiї об'єктiв робiт, використання передових технологiй
та технiчних засобiв вiтчизняного i зарубiжного виробництва в процесi бурових, ремонтних та
експлуатацiйних операцiй, нарощування обсягiв видобутку вуглеводнiв, досягнення високих
економiчних показникiв при експлуатацiї об'єктiв робiт з забезпеченням виконання вимог
безпеки працi, охорони надр i навколишнього середовища;
- створення нових робочих мiсць.
Фiнансовий результат за звiтний перiод: 5 892,3 тис. грн.
Накопичена сума фактичних внескiв ПАТ "УКРНАФТА" станом на 31.12.2020 р. становить: 17
635,5 тис. грн.
8. Договiр № 35/176 вiд 11.11.1999 року про спiльну виробничу та iнвестицiйну дiяльнiсть без
створення юридичної особи.
Мета договору:
- забезпечення органiзацiйно-економiчних умов для спiльного iнвестування, будiвництва,
реконструкцiї та модернiзацiї об'єктiв робiт дiлянки надр для оптимiзацiї процесу видобування
(експлуатацiї) вуглеводнiв, використання передових технологiчних та технiчних засобiв
вiтчизняного i закордонного виробництва для їх експлуатацiї, нарощування обсягiв видобутку
вуглеводнiв, досягнення високих економiчних показникiв при експлуатацiї об'єктiв робiт iз
забезпеченням виконання вимог безпеки працi, охорони надр i навколишнього середовища;
- забезпечення виконання компанiєю комплексу робiт, якi проводяться на дiлянцi надр,
вiдповiдно до угоди про умови користування дiлянкою надр на площi Качанiвського родовища
вiд 07.08.2012 р. № 1562, укладеної мiж Компанiєю та Державною службою геологiї та надр
України;
- отримання прибутку Учасниками.
Фiнансовий результат за звiтний перiод: 2 970,6 тис. грн.
Накопичена сума фактичних внескiв ПАТ "УКРНАФТА" станом на 31.12.2020 р. становить:
184,799 тис. грн.
9. Договiр № 01 вiд 20 березня 1998 р. про Спiльну Iнвестицiйну Виробничу Дiяльнiсть з
розробки Бугруватiвського нафтового родовища без створення юридичної особи
Мета договору:
- отримання прибутку його Учасниками;
- забезпечення органiзацiйно-економiчних засад iнвестування в розробку Бугруватiвського
нафтового родовища на умовах фiнансового ризику, який початково приймають на себе
Учасники 2, 3 та 4, та можливого продовження iнвестицiйної дiяльностi на умовах спiльного
ризику всiх учасникiв договору, створення та експлуатацiї об'єктiв робiт, досягнення високих
економiчних показникiв при розробцi цього родовища шляхом використання передових
технiчних засобiв вiтчизняного i зарубiжного виробництва для iнтенсифiкацiї його розвiдки i
експлуатацiї, нарощування обсягiв видобутку нафти i газу, з забезпеченням виконання вимог
безпеки працi, охорони надр i оточуючого навколишнього природного середовища.
Фiнансовий результат за звiтний перiод: -3 646,5 тис. грн.
Накопичена сума фактичних внескiв ПАТ "УКРНАФТА" станом на 31.12.2020 р. становить: 57
116,2 тис. грн.
10. Договiр № 35/78-СД вiд 24.02.2003 про Спiльну Дiяльнiсть з геологiчного вивчення, в т.ч.
дослiдно-промислової розробки, Сахалiнського нафтогазоконденсатного родовища. (в процесi
лiквiдацiї з 23.04.2009 р.)
Мета договору:
- органiзацiя i здiйснення геологiчного вивчення нафтогазоносних надр, у т.ч.
дослiдно-промислової розробки об'єктiв робiт, забезпечення органiзацiйно-економiчних умов
для спiльного iнвестування, використання передових технологiчних та технiчних засобiв
вiтчизняного i зарубiжного виробництва для їх експлуатацiї, нарощування обсягiв за рахунок
видобутку вуглеводнiв та бурiння нових з похилим стовбуром свердловин, пiдвищення
нафтовилучення, досягнення високих економiчних показникiв при експлуатацiї об'єктiв робiт iз

забезпеченням виконання вимог безпеки працi, охорони надр i навколишнього середовища;
- отримання доходiв Учасниками;
- створення нових робочих мiсць.
Фiнансовий результат за звiтний перiод: - 135,6 тис. грн.
Накопичена сума фактичних внескiв НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "УКРНАФТА" станом на
31.12.2020 р. становить: 8,3 тис. грн.
11. Договiр № 35/71 - СД вiд 01.07.2007 р. простого товариства про спiльну виробничу
(iнвестицiйну) дiяльнiсть (без створення юридичної особи). (в процесi лiквiдацiї з 01.07.2010 р.)
Мета договору:
- забезпечення Лiцензiатом комплексу робiт, якi проводяться на Дiлянцi надр, вiдповiдно до
Лiцензiйної угоди по площi Биткiв-Бабченського нафтового родовища вiд 27.07.1995 р.
укладеного мiж Лiцензiатом та Державним комiтетом України по геологiї та використанню
надр;
- забезпечення органiзацiйно-економiчних умов для спiльного iнвестування, освоєння i розробки
Об'єктiв Робiт, використання передових технологiчних та технiчних засобiв вiтчизняного i
зарубiжного виробництва для їх експлуатацiї, нарощування обсягiв видобутку вуглеводнiв,
досягнення високих економiчних показникiв при експлуатацiї Об'єктiв Робiт iз забезпеченням
виконання вимог безпеки працi, охорони надр i навколишнього середовища;
- отримання прибутку Учасниками.
Фiнансовий результат за звiтний перiод: 144 209,2 тис. грн.
Накопичена сума фактичних внескiв ПАТ "УКРНАФТА" станом на 31.12.2020 р. становить: 9,3
тис. грн.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
До ПАТ "УКРНАФТА" протягом звiтного перiоду не надходили пропозицiї вiд третiх осiб щодо
реорганiзацiї.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
В 2020 роцi органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, складання та подання бухгалтерської
звiтностi за МСФЗ, а також вiдносини з цих питань з органами державної виконавчої влади,
внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї ПАТ "УКРНАФТА"
грунтувались на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV, а також Положенням про облiкову полiтику ПАТ
"УКРНАФТА". Для ведення бухгалтерського облiку створена бухгалтерська служба, що
складається з бухгалтерiй структурних пiдроздiлiв та централiзованої бухгалтерiї на чолi з
головним бухгалтером. Бухгалтерський облiк ведеться у натуральних вимiрах та в
узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного, документального i взаємопов'язаного
їх вiдображення на рахунках облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв
бухгалтерського облiку. В бухгалтерськiй звiтностi за 2020 рiк вiдображається склад майна ПАТ
"УКРНАФТА" та джерела його формування, включаючи майно структурних пiдроздiлiв,
видiлених в окремий баланс. Оцiнка статей бухгалтерської звiтностi, складання, подання та iї
оприлюднення проводились на основi чинних в 2020 роцi нормативно-правових актiв з питань
облiку та оподаткування. Об'єктом амортизацiї для цiлей бухгалтерського облiку є вартiсть
основних засобiв (крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй). Нарахування
амортизацiї нафтогазових активiв здiйснюється виробничим методом, а решти основних засобiв
- прямолiнiйним методом. Згiдно з п. 9 МСБО 2 Запаси оцiнюють за меншою з таких двох
величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв - очiкувана
цiна реалiзацiї запасiв в умовах звичайної дiяльностi за вирахуванням очiкуваних витрат на

завершення їх виробництва i реалiзацiю. Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї,
якщо на дату балансу: - продукцiя (товари) залежалися i не користуються попитом у споживачiв;
- продукцiя (товари) частково втратили свою первiсну вартiсть; - запаси iншим чином втратили
первiсно очiкувану економiчну вигоду. Фiнансовi iнвестицiї, якi придбаває пiдприємство,
спочатку оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Вiдображення
фiнансової iнвестицiї як активу пiдприємства здiйснюється в момент її отримання незалежно вiд
дати її оплати. На баланс пiдприємства фiнансовi iнвестицiї зараховуються за первiсною
вартiстю, яка визначається на пiдставi норм МСБО 28 в залежностi вiд способу їх придбання На
баланс пiдприємства фiнансовi iнвестицiї зараховуються на пiдставi: - договорiв
купiвлi-продажу акцiй; - актiв прийому - передачi майна; - довiдки, виданої депозитарною
установою, про внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (при придбаннi
iменних цiнних паперiв); - сертифiкатiв акцiй; - виписки про операцiї по особовому рахунку
акцiонера, наданої депозитарною установою; - iнших документiв, якi пiдтверджують право
власностi або вiдносини позики. Оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснюється на дату балансу з
використанням наступних методiв : - справедливої вартостi; - собiвартостi з врахуванням
зменшення корисностi iнвестицiї; - амортизованої собiвартостi; - участi в капiталi. В якостi
звiтного перiоду, який застосовується для коригування вартостi фiнансових iнвестицiй
вiдповiдно до прийнятого методу оцiнки iнвестицiй на дату балансу, незалежно вiд їх виду i
способу облiку, приймається календарний (звiтний) рiк. Рух грошових коштiв розраховується
непрямим методом. Фiнансово - господарська дiяльнiсть проводилась за рахунок власних
коштiв. ПАТ "УКРНАФТА" зацiкавлене в розвитку сучасних iнструментiв фiнансування
виробництва.
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), середньо реалізаційні 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
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про нафту i газ", ПАТ "УКРНАФТА" протягом 2020 р.
здiйснювала реалiзацiю всiх обсягiв нафти власного видобутку та всiх обсягiв скрапленого газу
власного виробництва виключно через аукцiоннi торги, порядок проведення яких
регламентувався Постановою КМУ № 570 вiд 16.10.2014 р.
Вiдповiдно до вищевказаної Постанови КМУ, покупцями нафти (газового конденсату) та
скрапленого газу на аукцiонних торгах можуть бути тiльки резиденти України.
Рiвень стартових цiн (без урахування податку на додану вартiсть та витрат на транспортування,
постачання i зберiгання) на аукцiонах для нафти сирої та газового конденсату визначається
аукцiонним комiтетом на пiдставi митної вартостi нафти сорту "Юралс" та "Айзерi", що

надiйшли на митну територiю України у кiлькостi не менш як 50 000 тонн протягом 15 днiв, що
передують датi реєстрацiї заявок на участь в аукцiонi за даними ДФС. У разi ненадходження у
зазначений перiод на митну територiю України нафти сортiв "Юралс" та "Айзерi" стартова цiна
на аукцiонах для нафти сирої визначається за даними видання "Crude Oil Marketwire" агентства
"Platts" щодо середнього значення цiни фактичних угод з продажу нафти сорту "Юралс"
(котирування UralsMediterranean та UralsRotterdam) за 15 днiв, що передують датi реєстрацiї
заявок на проведення аукцiону.
Продаж нафти сирої та газового конденсату на аукцiонах за цiною, нижчою стартової цiни, не
допускається.
Рiвень стартової цiни (без урахування податку на додану вартiсть, транспортних витрат, дiючої
ставки акцизного податку, установленої Податковим кодексом України, iнших обов'язкових
платежiв) на комерцiйних аукцiонах з продажу скрапленого газу, визначається на пiдставi
митної вартостi iмпортованого скрапленого газу за даними ДФС за 10 днiв, що передують датi
реєстрацiї заявок на проведення аукцiону.
У разi, коли у визначений строк скраплений газ на митну територiю України не iмпортувався i
данi ДФС для визначення митної вартостi скрапленого газу вiдсутнi, рiвень стартової цiни на
комерцiйних аукцiонах з продажу скрапленого газу визначається згiдно з даними видання
"Argus International LPG" компанiї "Argus Media Ltd" як середнє значення цiни фактичних угод
на умовах поставки FOB Black Sea propane-butane mix за 15 днiв, що передують датi реєстрацiї
заявок на проведення аукцiону.
Цiна реалiзацiї скрапленого газу на комерцiйних аукцiонах формується покупцями
безпосередньо в ходi торгiв, та може збiльшуватись або зменшуватись вiдносно стартової цiни.
Загалом протягом 2020 р. "ПАТ УКРНАФТА" через аукцiоннi торги реалiзувало:
-

1 599 879,100 тонн нафти на загальну суму 11 620 765 713,42 грн.;

-

5 798,700 тонн газового конденсату на загальну суму 34 063 952,13 грн.;

- 179 480,000 тонн скрапленого газу на комерцiйних аукцiонах на загальну суму 2 642 232
626,500 грн.
Базис поставки нафти за умовами продажу - EXW - резервуари нафтогазовидобувних управлiнь
ПАТ "УКРНАФТА", скрапленого газу - EXW - резервуари газопереробних заводiв (ГПЗ) ПАТ
"УКРНАФТА" та резервуари ПАТ "Укртатнафта".
Покупцi нафти на аукцiонах: ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".
Найбiльшi покупцi скрапленого газу на аукцiонах: ТОВ "ТОРГОВИЙ
КАРПАТИНАФТОТРЕЙД",
ТОВ
"ПРАЙМ
ОЙЛ",
ТОВ
"ЮНIСТЕН",
"СПЕЦТРАНССЕРВIС", ТОВ "МАСШТАБ ТРЕЙД", ТОВ "ГАЗ_РЕСУРС",
"ОККО-БIЗНЕС ПАРТНЕР", ТОВ "ОПТIМАЛ ТЕКС".

ДIМ
ТОВ
ТОВ

Покращення цiнової кон'юнктури на ринках нафти та газу та повернення цiн на докризовi рiвнi
свiдчать про те, що виробництво та реалiзацiя основних видiв продукцiї (нафти та конденсату,
природного газу та скрапленого газу, а також нафтопродуктiв) залишається перспективним.
Сезоннiсть має вплив на рiвень попиту на природний газ, що, у свою чергу, вiдображається на

цiнi. Зокрема, цiна газу в перiод з квiтня по жовтень є зазвичай нижчою, нiж в iншi мiсяцi.
Залежнiсть вiд сезонних змiн для iнших категорiй продукцiї є незначною.
У 2020 роцi ПАТ "УКРНАФТА" здiйснювало продаж природного газу шляхом укладення
прямих контрактiв з компанiями, якi здатнi спiвпрацювати з купiвлi-продажу на запропонованих
умовах (передоплата до початку мiсяця продажу, гарантований викуп всього ресурсу).
Розрахунок цiни реалiзацiї природного газу за такими договорами формується на основi
формульного цiноутворення з розрахунку цiн на європейських хабах (розрахунок iмпортного
паритету) або фiксованої цiни в залежностi вiд ринкових трендiв. Пункти передачi природного
газу - вiртуальна точка продажу (ВТП), пiдземнi сховища газу (ПСГ) та пряме постачання
кiнцевому непобутовому споживачу.
Загалом протягом 2020 р. "ПАТ УКРНАФТА" реалiзувало природний газ:
- 555 088,718 тис. м3 на загальну суму 2284467065,10 грн. з ПДВ на ВТП;
- 87 000,000 тис. м3 на загальну суму 211957800,00 грн. з ПДВ в ПСГ;
- 1440,768 тис. м3 на загальну суму 7205323,55 грн. з ПДВ кiнцевим непобутовим споживачам.
У 2020 роцi ПАТ "УКРНАФТА" реалiзувало - 1 392, 0 тис. тонн нафтопродуктiв на загальну
суму 19067846 тис. грн.
Основнi ринки збуту та основнi клiєнти обумовленi регуляторними умовами, в яких Товариство
проводить свою дiяльнiсть. Клiєнтами Товариства, якi купують нафту та конденсат є вiтчизнянi
нафтопереробнi пiдприємства. При цьому нафту та конденсат власного видобутку, а також
скраплений газ власного виробництва згiдно Закону України "Про нафту i газ" та Постановою
КМУ №570 вiд 16.10.2014 Товариство зобов'язано реалiзовувати виключно через державнi
аукцiони, котрi у свою чергу базуються на низцi неринкових вимог до їх органiзацiї та
проведення. Така ситуацiя зумовлює проблеми з ритмiчнiстю реалiзацiї нафти та конденсату та,
у деяких випадках, призводить до вимушеної реалiзацiї продукцiї за неринковими цiнами, якi
визначаються аукцiонним комiтетом на пiдставi митної вартостi iмпортованої нафти. В той же
час у сегментi природного газу Товариство реалiзує продукцiю без обмежень на вiдкритому
конкурентному ринку за ринковою цiною.
Серед основних ризикiв в дiяльностi Товариства слiд видiлити наступнi:
- Ризик падiння цiн на нафту та газ. З огляду на високу волатильнiсть цiн на вуглеводнi, яка
спостерiгається на ринку останнiм часом та високий рiвень невизначеностi, що зберiгається на
даний момент, Товариство пiдготувало бюджет на наступний рiк у трьох сценарiях:
песимiстичний, базовий та оптимiстичний. Причому базовий варiант було пiдготовано виходячи
з достатньо консервативних прогнозiв майбутнiх середньорiчних цiн на нафту та газ. Таким
чином, Товариство готове до можливих змiн ринкової кон'юнктури i здатне оперативно
скоротити поточнi та капiтальнi витрати у разi потреби.
- Зниження об'ємiв реалiзацiї нафтопродуктiв через мережу АЗС. Задля пiдтримки стабiльних
обсягiв реалiзацiї нафтопродуктiв у роздрiбному сегментi бiзнесу, Товариство проводить
модернiзацiю своєї мережi АЗС, яка серед iншого передбачає встановлення газових модулiв на
станцiях та впровадження електронних клiєнтських сервiсiв.
- Нерегулярна реалiзацiя нафти, конденсату та скрапленого газу та несвоєчаснi розрахунки за

реалiзовану продукцiю. Для мiнiмiзацiї ризику несвоєчасних розрахункiв Товариство щоденно
контролює погашення дебiторської заборгованостi своїми контрагентами та у разi потреби
оперативно оформлює витребувальнi листи, претензiї, позови. Великою мiрою ризик
несвоєчасного погашення дебiторської заборгованостi пов'язаний з чинною системою реалiзацiї
продукцiї через державнi аукцiони, яка також не дає можливостi в повному обсязi реалiзовувати
продукцiю Товариства та прогнозувати надходження грошових коштiв. Задля вирiшення цього
питання на системному рiвнi, Товариство виступає з iнiцiативами щодо внесення змiн у чинний
порядок проведення аукцiонiв, що дозволило б залучити бiльш широке коло покупцiв i знизило
б зазначенi ризики.
- Зниження видобутку через несприятливу податкову полiтику у нафтогазовидобувнiй галузi.
Задля пом'якшення цього ризику, Товариство iнiцiювало впровадження стимулюючих ставок на
видобуток нафти та конденсату з нових свердловин аналогiчно до тих, якi дiють для газових
свердловин. Крiм того, було запропоновано повернутися до рентних ставок на видобуток нафти
i конденсату з iснуючих свердловин на рiвнi 29% для покладiв глибиною до 5000 м та 14% для
бiльш глибоких. Це створило б додатковi стимули для iнвестицiй у бурiння нових свердловин та
проведення iнших заходiв зi збiльшення видобутку вуглеводнiв.
У 2020р сировину ПАТ "УКРНАФТА" закуповувало виключно для технологiчних потреб
структурних одиниць, з метою виготовлення власними силами та подальшого використання
iзоляцiйних матерiалiв, гумотехнiчних виробiв, пластикових виробiв, залiзобетонних виробiв.
Сировина є доступною. Динамiка змiни цiн на сировину вiдповiдала iндексу цiн виробникiв
промислової продукцiї по категорiях товарiв вiдповiдних перiодiв. Серед постачальникiв
основних видiв матерiалiв для ПАТ "УКРНАФТА" у 2020р. один постачальник (ТОВ
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА") займає бiльше 10 вiдсоткiв у загальному вартiсному обсязi
постачання ТМЦ.
Перспективне планування розвитку емiтента передбачає забезпечення максимальної
ефективностi видобутку нафти i газу в умовах пiзньої стадiї розробки родовищ, а також
пiдвищення операцiйної ефективностi пiдприємства та якостi його бiзнес-процесiв.

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
ПАТ "УКРНАФТА" за останнi п'ять рокiв не здiйснювало значного придбання та/або
вiдчуження активiв.
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, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв емiтента. ПАТ "УКРНАФТА"
придiляє значну увагу питанням промислової безпеки, охорони працi та навколишнього
середовища. З метою мiнiмiзацiї негативного впливу на стан навколишнього природного

середовища, запобiгання забрудненню атмосферного повiтря, водних ресурсiв, грунтiв та
попередження виникнення ситуацiй, що пов'язанi з забрудненням довкiлля, ПАТ "УКРНАФТА"
постiйно впроваджує вiдповiднi органiзацiйно-технiчнi заходи, до числа яких входять: - ремонт i
замiна аварiйних дiлянок трубопроводiв; - обстеження переходiв трубопроводiв через воднi
переходи i автодороги; - ревiзiя i замiна засувок на водоводах, лiчильникiв облiку води; пофарбування резервуарiв, ємностей, обладнання свiтловiдбиваючими фарбами; - замiна,
ревiзiя, ремонт запобiжних дихальних клапанiв резервуарiв; - демонтаж недiючих
трубопроводiв; - лiквiдацiя недiючих, ремонт та рекультивацiя технологiчних об'єктiв
(резервуари, амбари, шламонакопичувачi тощо). З метою зменшення впливу екологiчних
аспектiв на навколишнє середовище в процесi виробничої дiяльностi структурних одиниць ПАТ
"УКРНАФТА", були розробленi та виконуються заходи, якi можуть пом'якшити несприятливий
вплив або пiдсилити сприятливий вплив екологiчних аспектiв в процесi виробничої дiяльностi
пiдприємств. На всiх структурних одиницях реалiзовано ряд заходiв стосовно вирiшення
питання утилiзацiї нафтовмiщуючих вiдходiв та покращення екологiчної ситуацiї на виробничих
об'єктах пiдприємств. Розроблено i затверджено тимчасовий аварiйний запас
сорбентiв-бiодеструкторiв, матiв та бонiв, що є в наявностi та, у випадку виробничої
необхiдностi, оперативно поповнюється. Постiйно вивчаються змiни та вiдслiдковуються новi
законодавчi та регламентуючi вимоги для адаптацiї виробничої дiяльностi ПАТ "УКРНАФТА"
до сучасних вимог природоохоронного законодавства.
Станом на 01.01.2021 року виконання "Заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв довготривалого
видобування нафти i газу та зменшення загазованостi навколишнього середовища м. Борислав
на 2020р.", за рахунок коштiв ПАТ "УКРНАФТА", склало 37 524,21 тис грн. Крiм цього,
додатково в 2020 р. розпочато роботи з комплексного монiторингу на територiї м. Борислава,
виконаного ТОВ "Ламор Юкрейн". Витрати у 2020 р склали 5 555,6 тис.грн.
Витрати у сферi охорони навколишнього природного середовища в 2020 роцi становили
85,965 млн. грн.
Протягом 2020 року плани Iнвестицiйної програми на 2020 рiк Департаменту
капiтального будiвництва у розмiрi 259 597 тис. грн., згiдно виробничої програми ПАТ
"УКРНАФТА" за рахунок власних коштiв були направленi на бурiння та облаштування
свердловин,
будiвництво
резервуарiв
рiзного
виробничого
призначення,
технологiчно-промислових споруд та iнших виробничих потужностей на родовищах,
капiтальний ремонт трубопроводiв, будiвель i споруд, необхiдних для виробничої дiяльностi
ПАТ "УКРНАФТА".
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Реалiзацiя нафти та газового конденсату власного видобутку, а також скрапленого газу власного
виробництва i досi характеризується вiдчутними регуляторними обмеженнями.
ПАТ "УКРНАФТА" є єдиною компанiєю в Українi, яка зобов'язана продавати сировину
виключно через бiржовi аукцiони, де стартовi цiни визначаються державним аукцiонним
комiтетом. Через особливостi цiноутворення, стартовi цiни на нафту та конденсат можуть
перевищувати вартiсть iмпортної сировини аналогiчної якостi. В цих умовах українськi
нафтопереробнi пiдприємства фактично вiдмовились вiд купiвлi нафти на державних бiржових
аукцiонах, i бiльше половини аукцiонiв були визнанi такими, що не вiдбулись.
Подiбна ситуацiя зумовлює проблеми з ритмiчнiстю реалiзацiї нафти та конденсату. У свою
чергу, нестабiльнiсть у продажу продукцiї спричиняє брак обiгових коштiв, необхiдних для
забезпечення господарської дiяльностi, сплати податкiв, закупiвлi нафтопродуктiв для
роздрiбної мережi, а також означає додатковi витрати на зберiгання та транспортування
продукцiї.
Пропозицiї ПАТ "УКРНАФТА" полягали у необхiдностi забезпечення викупу всього об'єму

нафти, гарантуваннi ринкової цiни для продавця та покупця, а також використаннi експортного
паритету як бази для цiноутворення на нафту. 2020 року цi пропозицiї були пiдтриманi на рiвнi
НАК "Нафтогаз України" та Мiнiстерства енергетики України. Тривають консультацiї з
Мiнiстерством фiнансiв, Мiнiстерством економiчного розвитку та на рiвнi Уряду. У разi їх
успiшного завершення наступними кроками мають стати пiдтримка з боку Кабiнету Мiнiстрiв та
Верховної Ради i прийняття вiдповiдних змiн у законодавствi та постанов.
Через вчетверо нижчi ставки акцизного податку на автогаз порiвняно iз бензинами на ринку
спостерiгається стрiмке зростання споживання саме скрапленого вуглеводневого газу та
скорочення споживання бензинiв. Чинна акцизна полiтика призводить до скорочення
споживання бензинiв українського виробництва та збiльшення споживання iмпортного автогазу,
який Україна iмпортує переважно з Росiї. Така ситуацiя є незадовiльною з точки зору
енергетичної безпеки та не вiдповiдає загальноприйнятим європейським практикам. Тому ПАТ
"УКРНАФТА" вважає, що слiд збалансувати ставки акцизного податку на бензини, дизельне
пальне та автогаз.
ПАТ "УКРНАФТА" i надалi наголошує на важливостi стимулювання видобутку й переробки
нафти в Українi, подiбно до газовидобувної галузi. Iдеться, зокрема, про стимулюючi ставки
рентної плати у розмiрi 6% - 12% для нових свердловин (залежно вiд глибини).
Iснує законодавчий чинник, який прямо впливає в тому числi на дивiдендну полiтику. А саме Закон України "Про управлiння об'єктами державної власностi", нормами якого для Товариства
встановлюються певнi порядок, строки та розмiри вiдрахування дивiдендiв НАК "Нафтогаз
України" безпосередньо до Державного бюджету України. Такi законодавчi iмперативнi вимоги
є прямим впливом на дивiдендну полiтику Товариства.
Отже, ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень є значним.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансово-господарська дiяльнiсть проводилась за рахунок власних коштiв. ПАТ "УКРНАФТА"
зацiкавлено в розвитку сучасних iнструментiв фiнансування виробництва.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець 2020 р. пiдприємство має невиконаний Договiр №2 вiд 31.01.2020 р. з ПАТ "НАК
"Нафтогаз України" щодо купiвлi-продажу (поставки) природного газу на суму 23591127569,76
грн. Iнформацiя щодо кредиторської та дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари,
роботи, послуги, а також iнша iнформацiя щодо фiнансових показникiв господарської дiяльностi
Товариства станом на кiнець 2020 р. зазначена у вiдповiдних роздiлах фiнансової звiтностi
Товариства
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)
У 2020 роцi ПАТ "УКРНАФТА" вдалося вирiшити проблему податкового боргу та повнiстю
погасити iсторичну заборгованiсть перед державою. Це вiдкриває широкi перспективи для
подальшого розвитку компанiї, залучення зовнiшнього фiнансування та реалiзацiї нових
перспективних проектiв.
У 2020 роцi на фонi кризи, пов'язаної з епiдемiєю, цiни на продукцiю компанiї суттєво
знизилися, через що ПАТ "УКРНАФТА" довелося суттєво скоротити бюджет поточних та

капiтальних витрат. У майбутнiх перiодах ми очiкуємо вiдновлення цiн та полiпшення ринкової
кон'юнктури, що у свою чергу дозволить суттєво наростити iнвестицiї у наявну виробничу
iнфраструктуру та розвиток, а також покрити операцiйнi витрати, що були вiдкладенi ранiше
через стрiмке падiння цiн. Так, затверджений бюджет iнвестицiй на 2021 рiк передбачає
здiйснення капiтальних вкладень на суму понад 2 млрд грн (75% проекти пiдтримки, 25%
проекти розвитку). Таким чином, запланований обсяг бюджету iнвестицiй майже вдвiчi
перевищує фактичний об'єм капiтальних вкладень у 2020 роцi, що дозволить покрити найбiльш
критичнi потреби у оновленнi основних фондiв та забезпечить фундамент для майбутнього
розвитку за рахунок проведення робiт по збiльшенню видобутку у довгостроковiй перспективi
(бурiнння нових свердловин та бiчних стовбурiв, проведення важких КРС), а також iнвестицiй у
розширення меж спецдозволiв та прирiст видобувних запасiв.
ПАТ "УКРНАФТА" продовжує активно працювати над залученням нових iнвестицiйних
партнерiв та реалiзацiєю проектiв з iнвесторами у напрямках оптимiзацiї процесу пiдготовки та
переробки газу, пiдвищення видобутку за рахунок бурiння, виводу свердловин з бездiї та
проведення iнших робiт на свердловинах. У короткостроковiй перспективi прiоритетним
напрямком iнвестування власних коштiв є проекти з найвищою окупнiстю, що передбачає
проведення заходiв з пiдвищення видобутку нафти на iснуючому фондi свердловин.
Компанiя планує продовжити та прискорити трансформацiйнi процеси, зокрема у напрямках
управлiння геологiчними запасами, ефективностi видобутку та переробки вуглеводнiв, а також
модернiзацiї власної мережi АЗС.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Згiдно iз завданнями вiд Апарату Управлiння та структурних одиниць ПАТ "УКРНАФТА" за
2020 рiк Науково-дослiдним i проектним iнститутом фактично виконано науково-технiчних
робiт на суму 48 874,1 тис. грн. Для стороннiх органiзацiй за 2020 р. виконано 3 договори на
суму 328,0 тис.грн. Загальна сума реалiзацiї вiд наданих послуг Управлiнням
нафтопромислового сервiсу ПАТ "УКРНАФТА" з дослiдження свердловин для всiх НГВУ
склала 54 764 929,74 грн.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
н/д

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв

Структура

Персональний склад

Власники iменних цiнних паперiв
Товариства:
АТ "Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України" - 50,000001%;
БРIДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД
(BRIDGEMONT VENTURES LIMITED)
- 13,604991%;
БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД
(BORDO MANAGEMENT LIMITED) 12,890911%;
ЛIТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД
(LITTOP ENTERPRISES LIMITED) -

Згiдно Реєстру/перелiку власникiв
iменних цiнних паперiв.

13,604991%;
Решта акцiонерiв (фiзичних та
юридичних осiб), жоден з яких не
володiє часткою 5% i бiльше 9,899106%.
Наглядова рада
Товариства

Голова та Члени Наглядової ради.

Гавриленко Микола Миколаївич
-Голова - представник акцiонера НАК
"Нафтогаз України".
Теклюк Ярослав Володимирович - Член
- представник акцiонера НАК
"Нафтогаз України".
Загнiтко Полiна Михайлiвна - Член представник акцiонера НАК "Нафтогаз
України".
Бойцун Андрiй Степанович - Член незалежний директорМакєєва Олена Леонiдiвна - Член незалежний директорМозговий Олег Миколайович - Член незалежний директорПочапський Микола Олександрович Член - незалежний директорПроцик Андрiй Ярославович - Член незалежний директорЗагороднюк Павло Олексiйович - Член
- незалежний директорМануiлова Яна Iгорiвна - Член представник акцiонера LITTOP
ENTERPRISES LIMITEDСиленко Вiкторiя Сергiївна - Член представник акцiонера BORDO
MANAGEMENT LIMITED-

Правлiння
Товариства

Голова та Члени Правлiння

Гез Олег Валентинович - Голова
Правлiння.
Євець Iрина Володимирiвна - Член
Правлiння - Заступник Голови
Правлiння, Головний фiнансовий
директор.
Kalugin Mavriky Anisimovich (Калугiн
Маврiкiй Анiсiмович) - Член Правлiння
- Заступник Голови Правлiння,
Виконавчий Вiце-Президент з питань
видобутку та переробки.
Кропив'янська Олена Євгенiвна - Член
Правлiння - Заступник Голови
Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент
по роботi з персоналом.
Мордовенко Дмитро Миколайович Член Правлiння - Заступник Голови
Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент
з питань корпоративної стратегiї та
розвитку.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7

Голова Наглядової ради
ПАТ "УКРНАФТА"

Гавриленко Микола
Миколайович

0

-

0

-, -, -

1

2

3

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
10.06.2020,
вiдповiдно до
строку
повноважень
дiючого
складу
Наглядової
ради

Опис:
Гавриленко Микола Миколайович з 10.06.2020 р. член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi
повiдомлення вiд акцiонера Акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" про замiну свого представника члена
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", а з 25.06.2020 року обраний на посаду Голови Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства
"УКРНАФТА" на пiдставi рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 25 червня 2020 року про обрання
Голови Наглядової ради Товариства. Розмiр фiксованої щомiсячної винагороди без змiнних складових та без щорiчних бонусiв членiв Наглядової
ради ПАТ "УКРНАФТА" у звiтному роцi був затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНАФТА" вiд 28.03.2019 року
протокол № 27. Посадова особа є представником акцiонера - акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України".
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року
народження; освiти; стажу роботи.
член Наглядової ради
Теклюк Ярослав
28.03.2019, 3
0
0
-, -, ПАТ "УКРНАФТА"
Володимирович
роки
Опис:
Теклюк Ярослав Володимирович з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 р.). Посадова особа є
представником акцiонера - акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України". Розмiр фiксованої щомiсячної
винагороди без змiнних складових та без щорiчних бонусiв членiв Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у звiтному роцi був затверджений
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНАФТА" вiд 28.03.2019 року протокол № 27. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу роботи.
член Наглядової ради
28.03.2019, 3
Загнiтко Полiна Михайлiвна
0
0
-, -, ПАТ "УКРНАФТА"
роки
Опис:
Загнiтко Полiна Михайлiвна з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення

4

5

6

7

позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 р.). Посадова особа є
представником акцiонера - акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України". Розмiр фiксованої щомiсячної
винагороди без змiнних складових та без щорiчних бонусiв членiв Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у звiтному роцi був затверджений
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНАФТА" вiд 28.03.2019 року протокол № 27. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу роботи.
член Наглядової ради
28.03.2019, 3
Бойцун Андрiй Степанович
0
0
-, -, ПАТ "УКРНАФТА"
роки
Опис:
Бойцун Андрiй Степанович з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 р.). Посадова особа є
незалежним директором. Розмiр фiксованої щомiсячної винагороди без змiнних складових та без щорiчних бонусiв членiв Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" у звiтному роцi був затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНАФТА" вiд 28.03.2019 року протокол № 27.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року
народження; освiти; стажу роботи.
член Наглядової ради
28.03.2019, 3
Макеєва Олена Леонiдiвна
0
0
-, -, ПАТ "УКРНАФТА"
роки
Опис:
Макеєва Олена Леонiдiвна з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 р.). Посадова особа є
незалежним директором. Розмiр фiксованої щомiсячної винагороди без змiнних складових та без щорiчних бонусiв членiв Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" у звiтному роцi був затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНАФТА" вiд 28.03.2019 року протокол № 27.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року
народження; освiти; стажу роботи.
член Наглядової ради
Мозговий Олег
28.03.2019, 3
0
0
-, -, ПАТ "УКРНАФТА"
Миколайович
роки
Опис:
Мозговий Олег Миколайович з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 р.). Посадова особа є
незалежним директором. Розмiр фiксованої щомiсячної винагороди без змiнних складових та без щорiчних бонусiв членiв Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" у звiтному роцi був затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНАФТА" вiд 28.03.2019 року протокол № 27.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року
народження; освiти; стажу роботи.
член Наглядової ради
Почапський Микола
28.03.2019, 3
0
0
-, -, ПАТ "УКРНАФТА"
Олександрович
роки
Опис:
Почапський Микола Олександрович з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 р.). Посадова особа є
незалежним директором. Розмiр фiксованої щомiсячної винагороди без змiнних складових та без щорiчних бонусiв членiв Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" у звiтному роцi був затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНАФТА" вiд 28.03.2019 року протокол № 27.
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Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року
народження; освiти; стажу роботи.
член Наглядової ради
28.03.2019, 3
Процик Андрiй Ярославович
0
0
-, -, ПАТ "УКРНАФТА"
роки
Опис:
Процик Андрiй Ярославович з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 р.). Посадова особа є
незалежним директором. Розмiр фiксованої щомiсячної винагороди без змiнних складових та без щорiчних бонусiв членiв Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" у звiтному роцi був затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНАФТА" вiд 28.03.2019 року протокол № 27.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року
народження; освiти; стажу роботи.
член Наглядової ради
Загороднюк Павло
28.03.2019, 3
0
0
-, -, ПАТ "УКРНАФТА"
Олексiйович
роки
Опис:
Загороднюк Павло Олексiйович з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 р.). Посадова особа є
незалежним директором. Розмiр фiксованої щомiсячної винагороди без змiнних складових та без щорiчних бонусiв членiв Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" у звiтному роцi був затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНАФТА" вiд 28.03.2019 року протокол № 27.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року
народження; освiти; стажу роботи.
член Наглядової ради
28.03.2019, 3
Мануiлова Яна Iгорiвна
0
0
-, -, ПАТ "УКРНАФТА"
роки
Опис:
Мануiлова Яна Iгорiвна з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення позачергових
загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 р.). Посадова особа є представником
акцiонера - LITTOP ENTERPRISES LIMITED. Розмiр фiксованої щомiсячної винагороди без змiнних складових та без щорiчних бонусiв членiв
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у звiтному роцi був затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНАФТА" вiд 28.03.2019
року протокол № 27. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї
щодо року народження; освiти; стажу роботи.
03.09.2019,
вiдповiдно до
строку
член Наглядової ради
повноважень
Силенко Вiкторiя Сергiївна
0
0
-, -, ПАТ "УКРНАФТА"
дiючого
складу
Наглядової
ради
Опис:
З 03.09.2019 р. Силенко Вiкторiя Сергiївна набула повноважень члена Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi
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представника акцiонера BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД) на пiдставi повiдомлення акцiонера BORDO
MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД) про замiну свого представника. Розмiр фiксованої щомiсячної винагороди без
змiнних складових та без щорiчних бонусiв членiв Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у звiтному роцi був затверджений рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРНАФТА" вiд 28.03.2019 року протокол № 27. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу роботи.
ПАТ "УКРНАФТА",
00135390, Тимчасово
31.07.2020,
виконуючий обов'язи Голови
згiдно
Голова Правлiння ПАТ
Гез Олег Валентинович
1974
Вища
17
Правлiння, Член Правлiння Статуту
"УКРНАФТА"
Заступник Голови Правлiння, Товариства 5
Виконавчий Вiце-Президент
рокiв
з питань збуту
Опис:
Гез Олег Валентинович з 31.07.2020 року Голова Правлiння ПАТ "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення позачергового засiдання Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" вiд 20.05.2020 року про припинення проведення Конкурсу з пошуку кандидатiв на посаду Голови Правлiння Товариства у зв'язку iз
змiною поточної економiчної ситуацiї та у зв'язку з припиненням Конкурсу обрано Геза Олега Валентиновича на посаду Голови Правлiння ПАТ
"УКРНАФТА" з моменту укладання з ним трудового контракту, який було укладено 31.07.2020 року до 20.05.2021 р..
Винагороду отримує згiдно з внутрiшнiм положенням Товариства та укладеним трудовим договором (контрактом), умови якого є конфiденцiйною
iнформацiєю. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадах: 2015 р. - 2016 р. Заступник генерального
директора з економiки ТОВ "АЗСIНДУСТРIЯ", м. Мiнськ, Бiлорусь, 2016 р. - 2017 р. Директор департаменту планування та контролю
ефективностi ПАТ "УКРНАФТА", 2017 р. - 2020 р. член Правлiння -Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент з питань збуту, 2019
р. - 2020 р. Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПАТ "УКРНАФТА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
член Правлiння Заступник Голови
Правлiння, Головний
фiнансовий директор
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Євець Iрина Володимирiвна

1968

Вища

25

ПАТ "УКРНАФТА",
00135390, член Правлiння Заступник Голови Правлiння,
Головний фiнансовий
директор

10.12.2020, 5
рокiв

Опис:
10 грудня 2020 року Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА", у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень Євець
Iрини Володимирiвни на посадi члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння, Головного фiнансового директора вiдповiдно до трудового
контракту вiд 11.12.2015 року, на яку її було обрано строком на 5 (п'ять) рокiв згiдно з рiшеннями Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" вiд
26.11.2015 року та вiд 08.12.2015 року, обрала Євець Iрину Володимирiвну членом Правлiння - Заступником Голови Правлiння, Головним
фiнансовим директором Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" строком на 5 рокiв, затвердила умови трудового контракту з членом
Правлiння - Заступником Голови Правлiння, Головним фiнансовим директором Євець I.В. Винагороду отримує згiдно з внутрiшнiм положенням
Товариства та укладеним трудовим договором (контрактом), умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю. Загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Протягом 5 останнiх рокiв перебувала на посадах: З 2015 р. - дотепер член Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Головний фiнансовий
директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
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член Правлiння Заступник Голови
-, -, PETROFAC PS&FS
Kalugin Mavriky Anisimovich
Правлiння, Викон.
S.R.L., -, Операцiйний
04.02.2016, 5
(Калугiн Маврiкiй
1973
Вища
24
Вiце-Президент з
директор PETROFAC PS&FS
рокiв
Анiсiмович)
питань видобутку та
S.R.L. Бухарест, Румунiя.
переробки
Опис:
04.02.2016 року було обрано членом Правлiння - Заступником Голови Правлiння, Виконавчим Вiце - Президентом з питань видобутку та переробки
ПАТ "УКРНАФТА" вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради. Винагороду отримує згiдно з внутрiшнiм положенням Товариства та укладеним
трудовим договором (контрактом) вiд 04.04.2016 р., умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю. Загальний стаж роботи - 24 роки. Протягом 5
останнiх рокiв перебував на посадах: 2014 р. - 2015 р. Операцiйний директор PETROFAC PS&FS S.R.L. Бухарест, Румунiя. 2016 р. - дотепер член
Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент з питань видобутку та переробки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.
член Правлiння ПАТ "УКРНАФТА",
Заступник Голови
00135390, Виконавчий
Кропив'янська Олена
06.10.2017, 5
Правлiння, Виконавчий
1971
Вища
31
Вiце-Президент по роботi з
Євгенiвна
рокiв
Вiце-Президент по
персоналом ПАТ
роботi з персоналом
"УКРНАФТА"
Опис:
06.10.2017 року Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА" (протокол № 3/17) прийняла рiшення обрати Кропив'янську Олену Євгенiвну членом
Правлiння - Заступником Голови Правлiння, Виконавчим Вiце-Президентом по роботi з персоналом, термiном на 5 рокiв вiдповiдно до Статуту
ПАТ "УКРНАФТА". Винагороду отримує згiдно з внутрiшнiм положенням Товариства та укладеним трудовим договором (контрактом), умови
якого є конфiденцiйною iнформацiєю. Загальний стаж роботи - 31 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв перебувала на посадах: 2004 р. - 2015 р.
Начальник вiддiлу пiдбору та розвитку персоналу, директор по персоналу та розвитку органiзацiй ЗАТ ,,Київстар Дж.Ес.Ем", м.Київ 12.2015р. 01.2016р. Помiчник-консультант народного депутата України апарату Верховної Ради України, м.Київ 02.2016 р. - 04.2016 р. Директор
Департаменту кадрової полiтики та роботи з персоналом Державної фiскальної служби України, м.Київ. 04.2016 р. - 11.2017 р. Виконавчий
Вiце-Президент по роботi з персоналом ПАТ "УКРНАФТА". 11.2017р. - дотепер Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце Президент по роботi з персоналом ПАТ "УКРНАФТА" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
ПАТ "УКРНАФТА",
21.11.2016,
Головний бухгалтер,
00135390, Заступник
згiдно з
Директор департаменту
Iванова Олена Вiкторiвна
1971
Вища
28
Головного бухгалтера з
чинним
бухгалтерського облiку
бухгалтерського облiку ПАТ законодавств
i звiтностi
"УКРНАФТА"
ом України
Опис:
Iванова Олена Вiкторiвна з 21.11.2016 р. Головний бухгалтер, директор департаменту бухгалтерського облiку i звiтностi. Заробiтна плата
вiдповiдно до штатного розпису (конфiденцiйна). Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв перебувала на посадах: 2012 - 2016
заступник головного бухгалтера з бухгалтерського облiку, 2016 - дотепер - Директор департаменту бухгалтерського облiку i звiтностi - головний
бухгалтер ПАТ "УКРНАФТА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
член Правлiння Мордовенко Дмитро
1970
Вища
11
ПАТ "УКРНАФТА",
30.01.2020, 5

Заступник Голови
Миколайович
00135390, Вiце-Президент з
рокiв
Правлiння, Викон.
реалiзацiї стратегiї i розвитку.
Вiце-Президент з
питань корп. стратег.та
розвит.
Опис:
19 грудня 2019 року Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" обрала Мордовенка Дмитра Миколайовича Членом
Правлiння - Заступником Голови Правлiння, Виконавчим Вiце-Президентом з питань корпоративної стратегiї та розвитку Публiчного акцiонерного
товариства "УКРНАФТА" строком на 5 рокiв з дати укладення з ним трудового контракту, який було укладено 30.01.2020 р. Винагороду отримує
згiдно з внутрiшнiм положенням Товариства та укладеним трудовим договором (контрактом), умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв перебував на
посадах: 2014 р. - 2018 р. - Strategy& (ранiше Booz&Co.), керуючий партнер у Центральнiй та Схiднiй Європi; 2018 р. - 2019 р. - Petrocas Energy
Group, керiвник проекту; 2019 р.- 2020 - ПАТ "УКРНАФТА", Вiце-Президент з реалiзацiї стратегiї i розвитку.

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
1. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" вiд 30.07.2020 року достроково були
припиненi повноваження Заступника Голови Правлiння, Виконавчого Вiце-Президент з питань
збуту Геза О.В. з дати укладання з ним як обраним Головою Правлiння контракту, якому у
зв'язку зi змiною трудових обов'язкiв була виплачена компенсацiя в порядку та на умовах
укладеного трудового контракту.
2. 10 червня 2020 року ПАТ "УКРНАФТА" отримало повiдомлення про замiну члена Наглядової
ради
- представника акцiонера Вiтренка Юрiя Юрiйовича на Гавриленка Миколу
Миколайовича, який вiдповiдно з 10.06.2020 року набув повноважень члена Наглядової ради
ПАТ "УКРНАФТА". Умовами цивiльно-правової угоди не передбачалося додаткової
винагороди або компенсацiя у зв'язку з припиненням виконанням Вiтренком Ю.Ю. обов'язкiв
голови/члена Наглядової ради Товариства.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
У 2021 роцi для ПАТ "УКРНАФТА" прiоритетами залишаються зняття регуляторних обмежень,
що перешкоджають оптимальному функцiонуванню видобувної компанiї. Зусилля Компанiї
також будуть спрямованi на збереження ефективностi дiяльностi та забезпечення стабiльного
видобутку.
Важливою умовою прискорення розвитку ПАТ"УКРНАФТА" є безперебiйний продаж нафти та
конденсату на постiйнiй основi та ринкових умовах. Вирiшення цих регуляторних обмежень
повинно забезпечувати викуп всього об'єму нафти i гарантувати ринкову цiну для продавця та
покупця. Компанiя неодноразово наголошувала i продовжує наголошувати перед Урядом на
важливостi вирiшення цiєї проблеми.
Прiоритетною буде i робота над iнiцiативами, покликаними розвивати вiтчизняний
нафтовидобуток через запровадження стимулюючих рентних ставок для нових нафтових
свердловин. Це сприятиме збiльшенню обсягiв видобутку нафти i газового конденсату i стане
внеском у змiцнення енергетичної незалежностi України.
Через вчетверо нижчi ставки акцизного податку на автогаз порiвняно iз бензинами на ринку
спостерiгається стрiмке зростання споживання скрапленого вуглеводневого газу та скорочення
споживання бензинiв. Чинна акцизна полiтика призводить до скорочення споживання бензинiв
українського виробництва та збiльшення споживання iмпортного автогазу, який Україна
iмпортує переважно з Росiї. Така ситуацiя є незадовiльною з точки зору енергетичної безпеки та
не вiдповiдає загальноприйнятим європейським практикам. Тому ПАТ "УКРНАФТА" вважає,
що слiд збалансувати ставки акцизного податку на бензини, дизельне пальне та автогаз.
У 2021 роцi ПАТ "УКРНАФТА" має намiр зосередитись на здiйсненнi iнвестицiй у розвиток,
швидкоокупнi проєкти з видобутку, критичну iнфраструктуру; забезпеченнi поточних
операцiйних потреб; максимiзацiї продажiв вуглеводнiв власного видобутку i об'ємiв продажiв
нафтопродуктiв; своєчасному виконаннi критичних зобов'язань.
2. Інформація про розвиток емітента
2020 рiк вiдзначився пандемiєю COVID-19 i значним зниженням свiтових цiн на нафту.
Незважаючи на це, за пiдсумками 2020 року ПАТ"УКРНАФТА" зберегла показники видобутку
нафти i конденсату на рiвнi 2019 року.
Обсяг видобутку рiдких вуглеводнiв склав 1,5 млн тонн, середньодобовий видобуток нафти i
конденсату - 4,1 тис. т/добу. Обсяг видобутку природного газу склав 1,13 млрд м3,
скоротившись на 3% порiвняно з 2019 роком, при цьому показник середньодобового видобутку
газу становив 3,1 млн м3/добу. Виробництво скрапленого газу збiльшилось на 4,5% до 117 тис.
тонн.
Зважаючи на те, що ПАТ"УКРНАФТА" працює на родовищах iз суттєвим ступенем
виснаженостi, виробничi показники вказують на те, що пiдприємству переважно вдалося
компенсувати високi темпи природного падiння видобутку. Основну увагу ПАТ"УКРНАФТА"
придiлила операцiям на наявному фондi свердловин: переходу на новi продуктивнi горизонти,
оптимiзацiї капiтальних i поточних ремонтiв перспективних свердловин, замiнi критично
зношеного обладнання.
В цiлому, за минулий рiк ПАТ"УКРНАФТА" провела 4 операцiї гiдророзриву пласта,
завершила капiтальний ремонт (КРС) на 133 свердловинах, виконала 24 операцiї за допомогою
колтюбiнгових установок без бригади КРС, провела 15 операцiй з iнтенсифiкацiї видобутку та
вивела з бездiї 107 свердловин. Завдяки цим заходам компанiї станом на 31 грудня 2020 року
вдалося отримати додатково 145,4 тис. т нафти i конденсату i 79,4 млн м3 природного газу.
У компанiї триває проєкт iз впровадження дистанцiйного монiторингу роботи свердловин,

обладнаних установками електровiдцентрових насосiв (УЕВН). 2020 року в систему додано 34
свердловини, i зараз вона охоплює 207 свердловин.
В груднi 2020 року ПАТ "УКРНАФТА" вiдкрила в м. Прилуки новий сервiсний центр з
ремонту УЕВН - єдиний в Українi, де проводять вхiдний контроль нових УЕВН та ремонт УЕВН
з оформленням протоколу комп'ютерної перевiрки. Його потужностi дозволяють проводити
повний цикл ремонту УЕВН, пiсля завершення якого установка повнiстю вiдповiдатиме
заводським параметрам.
Сума податкiв, якi ПАТ"УКРНАФТА" сплатило за 12 мiсяцiв 2020 року, становила 47,5 млрд
грн. До цiєї суми ввiйшли податки i платежi за результатами врегулювання податкового боргу в
розмiрi 36,1 млрд грн.
За 2020 рiк ПАТ"УКРНАФТА" сплатило 4,8 млрд грн рентної плати до державного та мiсцевих
бюджетiв рiзних рiвнiв за користування надрами. З них 237,4 млн грн надiйшли до мiсцевих
бюджетiв вiдповiдно до закрiпленого в законодавствi механiзму розподiлу рентної плати за
видобуток нафти i газу. Найбiльшi надходження з рентної плати ПАТ"УКРНАФТА" отримали
бюджети Сумської (100 млн грн), Iвано-Франкiвської (54 млн грн) i Полтавської (35 млн грн)
областей.
У груднi 2020 року ПАТ"УКРНАФТА" повнiстю погасило "iсторичну" податкову заборгованiсть
перед державою. Компанiя перерахувала до спецiального фонду державного бюджету 28,9 млрд
грн. Ця сума включає борг по сплатi ПДВ, податку на прибуток та рентної плати, нарахованi
штрафи та пенi за несвоєчасну сплату грошових зобов'язань.
Погашення податкового боргу вiдбулось в рамках реалiзацiї угод мiж ПАТ"УКРНАФТА" та
НАК "Нафтогаз України" про купiвлю-продаж природного газу. Вiдповiдно до зазначених угод
НАК "Нафтогаз України" сплатила ПАТ"УКРНАФТА" 15,1 млрд грн за 2,061 млрд м3
природного газу 2006 року видобутку.
Крiм того, ПАТ"УКРНАФТА" отримало передплату в розмiрi 23,6 млрд грн за поставку
природного газу майбутнього видобутку. Компанiя очiкує здiйснити поставки газу в рамках
передплати протягом наступних рокiв. У свою чергу, ПАТ"УКРНАФТА" повернуло НАК
"Нафтогаз України" 2,5 млрд грн позики, яку Товариство отримало на початку 2020 року для
сплати зобов'язань з ПДВ, що виникли в процесi реалiзацiї природного газу.
В результатi реалiзацiї угод про продаж газу ПАТ"УКРНАФТА" також сплатило до
спецiального фонду державного бюджету 3,9 млрд грн поточних зобов'язань з ПДВ та 3,3 млрд
грн авансових платежiв з податку на прибуток. Реалiзацiя газових угод мiж компанiями стала
можливою пiсля прийняття Верховною Радою України законiв 1005-IХ та 1006-IХ та постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України №1195.
Вирiшення питання податкового боргу стало результатом злагоджених дiй Наглядової ради та
Правлiння ПАТ"УКРНАФТА", активної роботи команди НАК "Нафтогаз України" та пiдтримки
Кабiнету Мiнiстрiв i Верховної Ради України. Погашення податкового боргу матиме позитивний
вплив на господарську дiяльнiсть та фiнансовий стан ПАТ"УКРНАФТА". Вiдтепер компанiя має
намiр зосередитись на вирiшеннi стратегiчних завдань та формуваннi умов, якi дозволять
забезпечити стале збiльшення видобутку нафти та газу в iнтересах енергетичної безпеки
України.
У 2020 роцi компанiя розробила i Наглядова рада затвердила Кодекс корпоративної етики
ПАТ"УКРНАФТА". Цей документ об'єднав важливi для ПАТ"УКРНАФТА" цiнностi та
принципи ведення бiзнесу, правила поведiнки та взаємодiї працiвникiв, стандарти вiдносин iз
партнерами, полiтики щодо протидiї корупцiї, конфлiкту iнтересiв i чимало iнших грунтовних
аспектiв.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

ПАТ "УКРНАФТА" деривативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не
вчиняло.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
ПАТ "УКРНАФТА" деривативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не
вчиняло.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
ПАТ "УКРНАФТА" деривативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не
вчиняло.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Корпоративне управлiння ПАТ "УКРНАФТА" (надалi також Компанiя, Товариство) - це система
вiдносин мiж власниками Компанiї, його менеджментом, а також зацiкавленими особами з
метою забезпечення ефективної дiяльностi Компанiї, рiвноваги впливу i балансу iнтересiв всiх
учасникiв корпоративних вiдносин. Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало
корпоративне управлiння вiдповiдно до Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про
цiннi папери та фондовий ринок", Принципiв корпоративного управлiння, затверджених
рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.07.2014 року № 955,
Статуту ПАТ "УКРНАФТА".
Товариство наразi ще не має, але планує розробити та впровадити власний Кодекс
корпоративного управлiння, а до того часу використовувати Корпоративний кодекс,
затверджений рiшенням НКЦПФР вiд 12.03.2020 року №118.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Не застосовувалось.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не здiйснювалась.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (зазначити)

X
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно

Ні
X
X
X

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

-

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

-

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради

Незалежний
член
наглядової
ради

Гавриленко
Микола
Миколайович

Залежний
член
наглядової
ради
X

Теклюк Ярослав
Володимирович

X

Загнiтко Полiна
Михайлiвна

X

Бойцун Андрiй
Степанович

X

Макеєва Олена

X

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
Вiдповiдно до Статуту ПАТ "УКРНАФТА",
Положення про Наглядову раду ПАТ
"УКРНАФТА" та укладених
цивiльно-правових угод.
У 2020 роцi кожен член Наглядової ради
ПАТ "УКРНАФТА" мав достатнiй рiвень
компетентностi для ефективного виконання
покладених обов'язкiв. Усi члени Наглядової
ради ПАТ "УКРНАФТА" виконували свої
обов'язки належним чином, добросовiсно,
сумлiнно та розумно, придiляючи достатньо
часу та уваги роботi в ПАТ "УКРНАФТА".
У 2020 роцi кожен член Наглядової ради
ПАТ "УКРНАФТА" мав достатнiй рiвень
компетентностi для ефективного виконання
покладених обов'язкiв. Усi члени Наглядової
ради ПАТ "УКРНАФТА" виконували свої
обов'язки належним чином, добросовiсно,
сумлiнно та розумно, придiляючи достатньо
часу та уваги роботi в ПАТ "УКРНАФТА".
У 2020 роцi кожен член Наглядової ради
ПАТ "УКРНАФТА" мав достатнiй рiвень
компетентностi для ефективного виконання
покладених обов'язкiв. Усi члени Наглядової
ради ПАТ "УКРНАФТА" виконували свої
обов'язки належним чином, добросовiсно,
сумлiнно та розумно, придiляючи достатньо
часу та уваги роботi в ПАТ "УКРНАФТА".
У 2020 роцi кожен член Наглядової ради

Леонiдiвна

ПАТ "УКРНАФТА" мав достатнiй рiвень
компетентностi для ефективного виконання
покладених обов'язкiв. Усi члени Наглядової
ради ПАТ "УКРНАФТА" виконували свої
обов'язки належним чином, добросовiсно,
сумлiнно та розумно, придiляючи достатньо
часу та уваги роботi в ПАТ "УКРНАФТА".

Мозговий Олег
Миколайович

X

Почапський
Микола
Олександрович

X

Процик Андрiй
Ярославович

X

Загороднюк
Павло
Олексiйович

X

Мануiлова Яна
Iгорiвна

X

Силенко

X

У 2020 роцi кожен член Наглядової ради
ПАТ "УКРНАФТА" мав достатнiй рiвень
компетентностi для ефективного виконання
покладених обов'язкiв. Усi члени Наглядової
ради ПАТ "УКРНАФТА" виконували свої
обов'язки належним чином, добросовiсно,
сумлiнно та розумно, придiляючи достатньо
часу та уваги роботi в ПАТ "УКРНАФТА".
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обов'язки належним чином, добросовiсно,
сумлiнно та розумно, придiляючи достатньо
часу та уваги роботi в ПАТ "УКРНАФТА".
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покладених обов'язкiв. Усi члени Наглядової
ради ПАТ "УКРНАФТА" виконували свої
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компетентностi для ефективного виконання
покладених обов'язкiв. Усi члени Наглядової
ради ПАТ "УКРНАФТА" виконували свої
обов'язки належним чином, добросовiсно,
сумлiнно та розумно, придiляючи достатньо
часу та уваги роботi в ПАТ "УКРНАФТА".
У 2020 роцi кожен член Наглядової ради

Вiкторiя
Сергiївна

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

ПАТ "УКРНАФТА" мав достатнiй рiвень
компетентностi для ефективного виконання
покладених обов'язкiв. Усi члени Наглядової
ради ПАТ "УКРНАФТА" виконували свої
обов'язки належним чином, добросовiсно,
сумлiнно та розумно, придiляючи достатньо
часу та уваги роботi в ПАТ "УКРНАФТА".
За 2020 рiк всього було проведено 20 засiдань, як правило в
режимi вiдеоконференцiї. Засiдання Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" скликались по мiрi необхiдностi та проводились
практично щомiсяця, що вiдповiдає вимогам Статуту Товариства,
яким передбачається їх проведення не рiдше одного разу на
квартал. Засiдання Наглядової ради вiдбувались практично в
повному складi, тому вiдповiдно до вимог Статуту Товариства
засiдання та всi прийнятi на них рiшення були правомочними.
У звiтному перiодi Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА"
розглянула та прийняла вiдповiднi рiшення з 62 питань порядку
денного, зокрема, щодо:
- умов трудового контракту мiж ПАТ "УКРНАФТА" та
Мордовенком Д.М. як членом Правлiння Товариства,
Заступником Голови Правлiння, Виконавчим Вiце-Президентом з
питань корпоративної стратегiї та розвитку та встановлення
розмiру його винагороди;
- ключових показникiв ефективностi (KPI) Директора
Департаменту внутрiшнього аудиту Бутенка В.Р. на 2020 рiк, на
2021 рiк та виконання Ключових показникiв ефективностi
Директора Департаменту внутрiшнього аудиту Бутенка В.Р. за
2019 рiк;
- надання згоди на вчинення значного правочину, щодо вчинення
якого є заiнтересованiсть, а саме, надання згоди на укладання мiж
ПАТ "УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз України" договору про
надання НАК "Нафтогаз України" Товариству цiльової
безпроцентної позики в розмiрi 2 509 122 005, 00 (два мiльярди
п'ятсот дев'ять мiльйонiв сто двадцять двi тисячi п'ять гривень 00
копiйок) з метою сплати грошових зобов'язань з податку на
додану вартiсть, якi виникли у ПАТ "УКРНАФТА" (як платника
цього податку) на пiдставi договору № 1 купiвлi-продажу
(поставки) природного газу вiд 31.01.2020р. в обсязi 2 061
805,134 тис.куб.м., укладеного мiж ПАТ "УКРНАФТА" та НАК
"Нафтогаз України", та на пiдставi акту № 1 прийому-передачi
природного газу в ПСГ АТ "Укртрансгаз" вiд 31.01.2020р.;
- надання згоди на вчинення змiн до вказаного значного
правочину (Договору вiд 14.02.2020 № 14/43/20) iз
заiнтересованiстю, а саме, надання згоди на укладання мiж ПАТ
"УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз України" Додаткової угоди
№1, Додаткової угоди №2 та Додаткової угоди №3;
- схвалення Звiту про винагороду членiв Наглядової ради
Товариства за 2019 рiк;
- затвердження Звiту про винагороду членiв Правлiння
Товариства за 2019 рiк;

- основних напрямiв оптимiзацiї виробничої дiяльностi для
стабiлiзацiї та нарощення видобутку нафти, газу i конденсату на
родовищах ПАТ "УКРНАФТА";
- пiдготовки до скликання та проведення рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "УКРНАФТА";
- щодо стану роботи Правлiння Товариства з погашення
дебiторської заборгованостi за нафту;
- схвалення Звiту Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" за 2019
рiк з рекомендацiєю до затвердження рiчним Загальним заборам
акцiонерiв Товариства;
- затвердження Звiту Правлiння ПАТ "УКРНАФТА" за 2019 рiк
та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк та
затвердження рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв
Товариства щодо визначення основних напрямiв дiяльностi
Товариства на 2020 рiк;
- затвердження Звiту Голови Комiтету Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" з питань етики про результати роботи комiтету за
рiк;
- затвердження Звiту Голови Комiтету Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" з питань сталого розвитку про результати роботи
комiтету за рiк;
- вжитих Правлiнням Товариства заходiв iз запобiгання
виникненню i поширенню короновiрусної хвороби COVID-19
серед працiвникiв ПАТ "УКРНАФТА";
- аудитованої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "УКРНАФТА" за
2019 рiк та звiту незалежного аудитора ТОВ АФ
"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" про аудит окремої фiнансової
звiтностi ПАТ "УКРНАФТА" за Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi за 2019 рiк;
- затвердження Звiту Голови Комiтету Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" з питань аудиту про результати роботи комiтету
за 6 мiсяцiв;
- затвердження Звiту Голови Комiтету Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" з питань призначень i винагород про результати
роботи комiтету за рiк;
- припинення проведення Конкурсу на посаду Голови Правлiння
Товариства у зв'язку iз змiною поточної економiчної ситуацiї та
обрання на посаду Голови Правлiння ПАТ "УКРНАФТА" Геза
Олега Валентиновича, щодо наявностi/вiдсутностi конфлiкту
iнтересiв у Геза О.В., умов контракту з Головою Правлiння ПАТ
"УКРНАФТА" Гезом О.В. та розмiру його винагороди, щодо
дострокового припинення повноважень члена Правлiння
Товариства - Заступника Голови Правлiння, Виконавчого
Вiце-Президента з питань збуту Геза О.В.;
- затвердження Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний
звiт) ПАТ "УКРНАФТА" за 2019 рiк;
- розробки та впровадження системи управлiння ризиками ПАТ
"УКРНАФТА";
- вступу ПАТ "УКРНАФТА" до складу учасникiв Асоцiацiї
"УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦIАЦIЯ";

- Ключових Показникiв Ефективностi на 2020 рiк Голови
Правлiння ПАТ "УКРНАФТА" Геза О.В.;
- оцiнки роботи в.о. Голови Правлiння ПАТ "УКРНАФТА" Геза
О.В. за 2019 рiк;
- оцiнки роботи Правлiння ПАТ "УКРНАФТА" за 2019 рiк;
- стану запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної
хвороби COVID-19 серед працiвникiв ПАТ "УКРНАФТА" та її
вплив на операцiйну дiяльнiсть ПАТ "УКРНАФТА";
- затвердження Звiту Голови Комiтету Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" з питань аудиту про результати роботи комiтету
за 6 мiсяцiв;
- затвердження Бюджету Наглядової ради на 2021 рiк;
- затвердження змiн до Загальної полiтики умов оплати працi та
матерiального забезпечення членiв Правлiння ПАТ
"УКРНАФТА";
- затвердження умов додаткової угоди до трудових контрактiв з
членами Правлiння ПАТ "УКРНАФТА" Калугiним М., Євець I.,
Кропив'янскою О. та Мордовенком Д.,
- затвердження Ключових Показникiв Ефективностi на 2020 рiк
членiв Правлiння ПАТ "УКРНАФТА";
- стану виконання Правлiнням Товариства Програми пiдвищення
операцiйної ефективностi видобутку та пiдготовки нафти та газу
(Upstream) на базi рекомендацiй ТОВ "Ернст енд Янг" (протокол
№ 1/20 засiдання Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" вiд
30.01.2020 року);
- статусу впровадження Правлiнням Товариства заходiв, якi були
визначенi Правлiнням Товариства як можливi до виконання, в
контекстi Основних напрямiв оптимiзацiї виробничої дiяльностi
для стабiлiзацiї та нарощення видобутку нафти, газу i конденсату
на родовищах ПАТ "УКРНАФТА", що були запропонованi
Комiтетом з питань сталого розвитку Наглядової ради (протокол
№ 6/20 засiдання Наглядової ради вiд 27.04.2020 року);
- стану реалiзацiї Правлiнням Товариства пiлотного проекту iз
залучення iнвесторiв для впровадження заходiв з нарощення
видобутку вуглеводнiв на iнвестицiйно привабливих об'єктах
дiяльностi Товариства (протокол № 6/20 засiдання Наглядової
ради вiд 27.04.2020 року);
- дiй Правлiння Товариства з погашення податкового боргу ПАТ
"УКРНАФТА" в контекстi норм Закону України "Про внесення
змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на
2020 рiк" № 1006-IX вiд 17.11.2020 року та Закону України "Про
внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення"
Податкового кодексу України щодо особливостей
адмiнiстрування податкiв в цiлях фiнансування видаткiв,
визначених пунктами 31-34 статтi 14 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2020 рiк" № 1005-IX вiд
17.11.2020 року;
- наявностi/вiдсутностi конфлiкту iнтересiв у Євець I.В. та
обрання її членом Правлiння Товариства - Заступником Голови
Правлiння, Головним фiнансовим директором за поданням
Голови Правлiння ПАТ "УКРНАФТА", затвердження умов

контракту з членом Правлiння Товариства Євець I.В. та розмiру її
винагороди;
- затвердження Бюджету (фiнансового плану) ПАТ
"УКРНАФТА" на 2021 рiк.
Дiяльнiсть Наглядової ради Товариства в 2020 роцi сприяла тому,
що наприкiнцi 2020 року ПАТ "УКРНАФТА" повнiстю погасило
"iсторичну" податкову заборгованостi. Товариство перерахувала
до спецiального фонду державного бюджету 28,9 млрд грн. Ця
сума включає борг по сплатi ПДВ, податку на прибуток та
рентної плати, нарахованi штрафи та пенi за несвоєчасну сплату
грошових зобов'язань.
Погашення податкового боргу вiдбулось в рамках реалiзацiї угод
мiж ПАТ "УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз України" про
купiвлю-продаж природного газу.
Вiдповiдно до зазначених угод НАК "Нафтогаз України" сплатив
Товариству 15,1 млрд грн за 2,061 млрд м3 природного газу 2006
року видобутку.
Крiм того, ПАТ "УКРНАФТА" отримало передплату в розмiрi
23,5 млрд грн за поставку природного газу майбутнього
видобутку. Товариство очiкує здiйснити поставки газу в рамках
передплати протягом наступних рокiв. В свою чергу, ПАТ
"УКРНАФТА" повернуло НАК "Нафтогаз України" 2,5 млрд грн
позики, яку Товариство отримало на початку 2020 року для
сплати зобов'язань з ПДВ, що виникли в процесi реалiзацiї
природного газу.
В результатi реалiзацiї угод про продаж газу ПАТ "УКРНАФТА"
також сплатило до спецiального фонду державного бюджету 3,9
млрд грн поточних зобов'язань з ПДВ та 3,3 млрд грн авансових
платежiв з податку на прибуток.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

З питань аудиту

X

З питань призначень

X

Ні

Персональний склад
комітетів
Голова - Макеєва Олена
Леонiдiвна, члени
комiтету: Почапський
Микола Олександрович,
Процик Андрiй
Ярославович, Силенко
Вiкторiя Сергiївна,
Гавриленко Микола
Миколайович.
Голова - Бойцун Андрiй
Степанович, члени
комiтету: Загороднюк
Павло Олексiйович,
Процик Андрiй
Ярославович, Загнiтко

З винагород

X

Комiтет з питань етики та комiтет з
питань сталого розвитку

Інше (зазначити)

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень

Полiна Михайлiвна,
Мануiлова Яна Iгорiвна.
Голова - Бойцун Андрiй
Степанович, члени
комiтету: Загороднюк
Павло Олексiйович,
Процик Андрiй
Ярославович, Загнiтко
Полiна Михайлiвна,
Мануiлова Яна Iгорiвна.
Комiтет з питань етики:
Голова - Мозговий Олег
Миколайович, члени
комiтету - Процик Андрiй
Ярославович, Теклюк
Ярослав Володимирович;
Комiтет з питань сталого
розвитку: Голова Загороднюк Павло
Олексiйович, члени Почапський Микола
Олексiйович, Мозговий
Олег Миколайович.

У звiтному перiодi, тобто протягом 2020 року, Комiтет з питань
аудиту провiв 14 засiдань, об'єднаний Комiтет з питань
призначень i винагород провiв 19 засiдань, Комiтет з питань
етики провiв 13 засiдань, Комiтет з питань сталого розвитку
провiв 5 засiдань.
Кожен комiтет звiтує перед Наглядовою радою ПАТ
"УКРНАФТА" про результати своєї роботи не менше одного разу
на рiк, окрiм Комiтету з питань аудиту, який звiтує не менше
одного разу на шiсть мiсяцiв. Звiтнi документи комiтетiв
оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi ПАТ "УКРНАФТА"
протягом трьох робочих днiв пiсля їх затвердження Наглядовою
радою ПАТ "УКРНАФТА".
Робота кожного комiтету Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
була компетентною, ефективною та результативною.

У разі проведення оцінки Робота кожного члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" в
комiтетах була компетентною, ефективною та результативною.
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Для прийняття обгрунтованих рiшень члени Наглядової ради
Оцінка роботи
Товариства мали достатнiй фаховий рiвень за освiтою, успiшний
наглядової ради
досвiд на керiвних посадах у рiзних сферах дiяльностi, досвiд
роботи у наглядовiй радi. Компетентнiсть, оперативнiсть та

ефективнiсть членiв Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
достатнi для сталого її функцiонування. Наглядова рада
Товариства здатна приймати компетентнi рiшення в iнтересах
Товариства.
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 (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Голова Правлiння Гез
Олег Валентинович

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Виконує обов'язки, покладенi на нього як на керiвника
пiдприємства, вiдповiдно до законодавства України та Статуту
Товариства.

Член Правлiння,
заступник Голови
Правлiння, Головний
фiнансовий директор
Євець Iрина
Володимирiвна
Член Правлiння,
заступник Голови
Правлiння, виконавчий
Вiце-Президент з питань
видобутку та переробки
Калугiн Маврiкiй
Анiсiмович
Член Правлiння,
заступник Голови
Правлiння, виконавчий
Вiце-Президент по роботi
з персоналом
Кропив'янська Олена
Євгенiївна
Член Правлiння,
заступник Голови
Правлiння, виконавчий
Вiце-Президент з питань
корпоративної стратегiї та
розвитку Мордовенко
Дмитро Миколайович

Член Правлiння є керiвником напрямку дiяльностi згiдно з
посадою. Виконує функцiональнi обов'язки вiдповiдно до
законодавства України та Статуту Товариства.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Протягом 2020 року вiдбулось 109 (сто дев'ять) засiдань
Правлiння, бiльшiсть з яких були проведенi методом опитування,
на яких вирiшувались питання поточної дiяльностi ПАТ
"УКРНАФТА".

Оцінка роботи
виконавчого органу

Члени Правлiння Товариства мали достатнiй фаховий рiвень за
освiтою, успiшний досвiд роботи на керiвних посадах.
Компетентнiсть, оперативнiсть та ефективнiсть членiв Правлiння
ПАТ "УКРНАФТА" достатнi для сталої роботи Товариства.

Член Правлiння є керiвником напрямку дiяльностi згiдно з
посадою. Виконує функцiональнi обов'язки вiдповiдно до
законодавства України та Статуту Товариства.

Член Правлiння є керiвником напрямку дiяльностi згiдно з
посадою. Виконує функцiональнi обов'язки вiдповiдно до
законодавства України та Статуту Товариства.

Член Правлiння є керiвником напрямку дiяльностi згiдно з
посадою. Виконує функцiональнi обов'язки вiдповiдно до
законодавства України та Статуту Товариства.

Примітки
Протягом звiтного перiоду у складi Правлiння Товариства вiдбулись змiни, а саме:

1. 30.01.2020 року набув повноважень Член Правлiння - Заступника Голови Правлiння,
Виконавчий Вiце-Президент з питань корпоративної стратегiї та розвитку ПАТ "УКРНАФТА"
Мордовенко Дмитро Миколайович, обраний на цю посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" вiд 19 грудня 2019 року строком на 5 рокiв з дати укладення з ним трудового
контракту.
2. 20.05.2020 року на позачерговому засiданнi Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" було
прийнято рiшення припинити проведення Конкурсу з пошуку кандидатiв на посаду Голови
Правлiння Товариства у зв'язку iз змiною поточної економiчної ситуацiї та у зв'язку з
припиненням Конкурсу обрано Геза Олега Валентиновича на посаду Голови Правлiння ПАТ
"УКРНАФТА" з моменту укладання з ним трудового контракту, який було укладено 31.07.2020
року.
3. 10 грудня 2020 року Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА", у зв'язку iз закiнченням термiну
повноважень Євець Iрини Володимирiвни на посадi члена Правлiння - Заступника Голови
Правлiння, Головного фiнансового директора вiдповiдно до трудового контракту вiд 11.12.2015
року, переобрала Євець Iрину Володимирiвну членом Правлiння - Заступником Голови
Правлiння, Головним фiнансовим директором Товариства на новий 5-рiчний строк та 11.12.2020
року було укладено з нею трудовий контракт.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Однiєю з функцiй управлiння ПАТ "УКРНАФТА" є внутрiшнiй контроль. Внутрiшнiй контроль
дiяльностi ПАТ "УКРНАФТА" проводиться службою внутрiшнього аудиту, а також
керiвниками напрямкiв при виконаннi ними своїх функцiональних обов'язкiв. Мета
внутрiшнього аудиту полягає у пiдтримцi Правлiння Товариства в напрямах управлiння
ризиками, вiдповiдностi полiтикам, дотримання вимог внутрiшнiх процедур та контролiв, та
забезпеченнi незалежним, об'єктивним пiдтвердженням та консультуванням, що спрямовуються
на покращення дiяльностi Товариства. Мiсiя внутрiшнього аудиту полягає у вдосконаленнi
внутрiшнiх процесiв та захистi вартостi Товариства через надання об'єктивних рекомендацiй з
урахуванням ключових ризикiв дiяльностi. Основнi обов'язки керiвництва полягають у
створеннi та пiдтримцi ефективного контрольного середовища, всi iншi працiвники
вiдповiдальнi за забезпечення дiєвостi та ефективностi системи внутрiшнiх контролiв для
зменшення впливу ризикiв. Остаточна вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та ефективнiсть
функцiонування системи внутрiшнiх контролiв покладена на Правлiння Компанiї. Служба
внутрiшнього аудиту є незалежним органом контролю товариства, i вiдповiдає за ефективний
монiторинг здiйснення Правлiнням та власниками бiзнес-процесiв належного управлiння i
контролю. Директор департаменту внутрiшнього аудиту функцiонально пiдпорядковується та
звiтує члену Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" - Головi Комiтету з питань аудиту, а
адмiнiстративно - Головi Правлiння ПАТ "УКРНАФТА". Директор Департаменту внутрiшнього
аудиту забезпечує те, що Департамент внутрiшнього аудиту залишатиметься вiльним вiд усiх
умов, якi загрожують здатностi внутрiшнiх аудиторiв виконувати свої обов'язки неупереджено,
включаючи питання вибору
аудиту, об'ємiв перевiрок, процедур, перiодичностi, термiнiв та вмiсту звiтiв.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0

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?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
так
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
так
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Так
X
X
X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Кодекс корпоративної етики

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
так
так
ні
ні
так
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
ні
так
ні
ні
так
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
ні
ні
так
так
так
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Не проводились взагалі
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1
2

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Акцiонерне товариство
"Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"
ЛIТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС
ЛIМIТЕД (LITTOP ENTERPRISES
LIMITED)

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
20077720
165193, Кiпр

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

50,000001
13,604991

3
4

БРIДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД
(BRIDGEMONT VENTURES
LIMITED)
БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД
(BORDO MANAGEMENT
LIMITED)

165169, Кiпр

13,604991

165172, Кiпр

12,890911

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
54 228 510

Кількість акцій
з обмеженнями
641 705

Підстава виникнення обмеження
Вiдповiдно до вимог Закону
України "Про депозитарну систему
України", цiннi папери власникiв
акцiй, якi не уклали з обраною
емiтентом депозитарною установою
договору про обслуговування
рахунку в цiнних паперах вiд
власного iменi або не здiйснили
переказ належних їм прав на цiннi
папери на свiй рахунок у цiнних
паперах, вiдкритих в iншiй
депозитарнiй установi, з 12 жовтня
2014 р. не враховуються при
визначеннi кворуму та при
голосуваннi в органах емiтента.

Дата
виникнення
обмеження
12.10.2014

Опис
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законом, здiйснює управлiння
Товариством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Наглядова рада
Товариства складається з 11 членiв, при цьому кiлькiсть незалежних членiв (директорiв)
становить не менше 6 (шести) осiб. До складу Наглядової ради Товариства обираються
акцiонери (фiзичнi особи) або особи, якi представляють iнтереси акцiонерiв ("представники
акцiонерiв") та незалежнi директори. Члени Наглядової ради Товариства обираються
акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв строком на 3 (три) роки шляхом
кумулятивного голосування. Обранi члени Наглядової ради Товариства виконують свої
обов'язки з моменту обрання Загальними зборами. У разi укладення з членом Наглядової ради
товариства цивiльно-правового договору такий договiр має бути оплатним.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:
1)
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2)
у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства за станом
здоров'я;
3)
у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства;
4)
у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;

5)
у разi отримання письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є
представником акцiонера;
6)
у разi якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає
вiдповiдати вимогам, визначеним законом, вiн повинен скласти свої повноваження достроково
шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дiя
договору (контракту), укладеного з ним. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення
повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради Товариства та з
одночасним обранням нового складу Наглядової ради.
Умовами цивiльно-правових угод не передбачається додаткова винагорода або компенсацiя у
зв'язку з припиненням виконанням обов'язкiв Голови/члена Наглядової ради Товариства.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною
дiяльнiстю. Правлiння складається з 7 (семи) членiв, включаючи Голову Правлiння. Члени
Правлiння, включаючи Голову Правлiння, обираються Наглядовою радою Товариства строком
на 5 рокiв. Обранi члени Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення
строку повноважень або до припинення повноважень у випадках, передбачених законом та цим
Статутом. Пропозицiї щодо кандидатiв у члени Правлiння Товариства подаються Наглядовiй
радi Товариства Головою Правлiння. Як правило, члени Правлiння очолюють основнi напрямки
дiяльностi Товариства та одночасно є керiвниками цих напрямкiв (керiвники основних
напрямкiв дiяльностi Товариства або керiвники основних структурних пiдроздiлiв Товариства не
обов'язково повиннi бути членами Правлiння).
Повноваження членiв Правлiння можуть бути достроково припиненi Наглядовою радою
Товариства. Пiдстави припинення повноважень Голови та/або члена Правлiння встановлюються
законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом
Правлiння.
Повноваження Голови Правлiння Товариства припиняються за рiшенням Наглядової ради
Товариства з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або особи зi
складу дiючих членiв Правлiння, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови
Правлiння.
9) повноваження посадових осіб емітента
Вiдповiдно до Статуту ПАТ "УКРНАФТА" та Закону України "Про акцiонернi товариства".
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Наша думка iз застереженням щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу
iнформацiю, включаючи окремий звiт про управлiння.
У зв'язку з проведенням нами аудиту окремої фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в
ознайомленнi iз зазначеною вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те, чи наявнi
суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями, одержаними в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя iнших можливих
суттєвих викривлень.
На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ходi аудиту iнформацiя, наведена у
окремому звiтi про управлiння за фiнансовий рiк, за який пiдготовлена окрема фiнансова
звiтнiсть, вiдповiдає окремiй фiнансовiй звiтностi.
Крiм того, виходячи з нашого знання та розумiння суб'єкта господарювання та його середовища,
отриманих у ходi аудиту, ми зобов'язанi повiдомляти про факт виявлення суттєвих викривлень в
окремому звiтi про управлiння та iншiй iнформацiї, якi ми отримали до дати цього
аудиторського звiту. Ми не маємо що повiдомити у цьому зв'язку.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАЦIОНАЛЬНА
АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ
"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ЛIТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС
ЛIМIТЕД (LITTOP
ENTERPRISES LIMITED)
БРIДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ
ЛIМIТЕД (BRIDGEMONT
VENTURES LIMITED)
БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ
ЛIМIТЕД (BORDO
MANAGEMENT LIMITED)

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
20077720

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

01001, Київська обл.,
м.Київ, вул. Б.
Хмельницького, 6

27 114 256

165193

3048, Кiпр, Лiмассол,
Федрас, 6А Закакi

165169

4180, Кiпр, Лiмассол,
Юпсонас,
Агамемнонос, 7
3076, Кiпр, Лiмассол,
Наафi, Петру Цiру 71,
Свепко Курт 8, офiс
М2

165172

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

50,000001

27 114 256

0

7 377 784

13,604991

7 377 784

0

7 377 784

13,604991

7 377 784

0

6 990 549

12,890911

6 990 549

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

48 860 373

90,100894

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
48 860 373

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi iменнi

54 228 510

0,25

Права та обов'язки
Права та обов'язки власникiв цiнних паперiв емiтента
передбаченi Статутом ПАТ "УКРНАФТА" та Законом
України "Про акцiонернi товариства"

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Товариство є публiчним акцiонерним
товариством та вважається таким, що
здiйснило публiчну пропозицiю цiнних
паперiв

Примітки:
Товариство є публiчним акцiонерним товариством та вважається таким, що здiйснило публiчну пропозицiю цiнних паперiв вiдповiдно до п. 5 Прикiнцевих та перехiдних
положень Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв"
вiд 16.11.2017 року № 2210-VIII, оскiльки цiннi папери ПАТ "УКРНАФТА" як станом на 01.01.2018 року, так i станом на 06.01.2018 року, перебували у лiстингу.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
12.04.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
157/10/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

3
4
5
6
Територiальне
UA4000117501 Акція проста Бездокумент
управлiння Державної
бездокумента арні іменні
комiсiї з цiнних
рна іменна
паперiв та фондового
ринку
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало додаткової емiсiї акцiй.

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

7
0,25

8
54 228 51
0

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
13 557 127,5

10
100

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
12.04.2011

2
157/10/1/11

3
UA4000117501

4
54 228 510

5
13 557 127,5

6
53 585 235

Опис:

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

У звітному періоді
за простими
акціями

за
привілейова
ними
акціями
0
0

0
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0
0
936 000
0
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
1. Протягом звiтного перiоду ПАТ "УКРНАФТА" по мiрi своїх фiнансових
Опис
можливостей продовжувало погашати дивiденднi зобов'язання перед
акцiонерами, якi виникли на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"УКРНАФТА" вiд 10.10.2014 року та вiд 22.07.2015 року, шляхом виплати
дивiдендiв за 2011 - 2014 роки вiдповiдно до судового рiшення в добровiльному
або примусовому порядку, адресної виплати акцiонерам належних дивiдендiв
тощо.
2. 24.04.2019 Кабiнет Мiнiстрiв України (далi також - КМУ) прийняв постанову №
364 "Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi у 2018 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є
корпоративнi права держави" (далi також - Постанова КМУ № 364), положення
якої розповсюджуються на ПАТ "УКРНАФТА", оскiльки 50% + 1 акцiй ПАТ
"УКРНАФТА" належать АТ "НАК "Нафтогаз України", частка держави в якому
становить 100 вiдсоткiв.
Абзацом першим пункту 1 Постанови КМУ № 364 (у редакцiї постанови КМУ №
1015 вiд 04.12.2019) затверджено базовий норматив вiдрахування частки
прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами
фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi, у розмiрi 90 вiдсоткiв.
ПАТ "УКРНАФТА" оскаржило Постанову КМУ № 364 в судовому порядку.
23.03.2020 рiшенням Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва у справi №

640/10694/19 (ЄДРСР № 88353262) позов ПАТ "УКРНАФТА" задоволено,
визнано протиправним та нечинним абзац перший пункту 1 Постанови КМУ №
364 у редакцiї постанови КМУ вiд 04.12.2019 № 1015 "в частинi його
застосування до Публiчного акцiонерного товариства УКРНАФТА"".
24.06.2020 постановою Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду у справi №
640/10694/19 (ЄДРСР № 90078673) залишено без задоволення апеляцiйну скаргу
КМУ, рiшення вiд 23.03.2020 залишено без змiн.
Рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 23.03.2020 у справi
№ 640/10694/19 набрало законної сили. Крiм того, ухвалою Окружного
адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 25.06.2019 у справi № 640/10694/19 вжито
заходiв забезпечення позову шляхом зупинення дiї Постанови КМУ № 364 в
частинi, яка розповсюджується на ПАТ "УКРНАФТА" i встановлює базовий
норматив у розмiрi 90%.
3. 22.07.2020 рiшенням Конституцiйного Суду України № 8-р(I)/2020 визнано
таким, що не вiдповiдає Конституцiї України, абзац восьмий частини п'ятої ст. 11
Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi", яким
передбачено: Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є корпоративнi
права держави, та господарськi товариства, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток)
яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави
яких становить 100 вiдсоткiв, якi не прийняли рiшення про нарахування
дивiдендiв до 1 травня року, що настає за звiтним, сплачують до державного
бюджету частину чистого прибутку у розмiрi, визначеному за базовими
нормативами вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату
дивiдендiв, встановлених на вiдповiдний рiк, але не менше 30 вiдсоткiв, до 1
липня року, що настає за звiтним. На суму таких коштiв податковими органами
нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цiєї частини, яка
сплачується до загального фонду Державного бюджету України.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
11 824 9
16 464 411
13
9 866 84
13 975 281
1
1 518 18
2 046 681
1
226 393
238 655
14 281
369
201 775
200 867

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
86 566

76 154

0

0

0

0

0
0
86 566

0
0
76 154

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
11 901 0
16 550 977
67
9 866 84
13 975 281
1
1 518 18
2 046 681
1
226 393
238 655
14 281
369
288 341
277 021

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

11 824 9
11 901 0
86 566
76 154
16 550 977
13
67
Термiн та умови корисного використання основних засобiв за
основними групами визначається керiвництвом структурних
пiдроздiлiв з урахуання економiчної доцiльностi.
Компанiя залучила незалежних оцiнювачiв для проведення тесту на
предмет знецiнення вартостi її основних засобiв (крiм транспортних
засобiв та iнших основних засобiв) станом на 1 жовтня 2020 року.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду
становить 19 172 197 тис. грн.;
ступiнь зносу основних засобiв становить 37,9 %;
сума нарахованого зносу та резерву знецiнення становить - 7 271 130
тис. грн.
Основнi засоби Компанiї наданi у заставу як забезпечення її боргового
фiнансування. Сума боргових зобов'язань станом на 31 грудня 2020
року дорiвнює нулю (на 31 грудня 2019 року - нуль).

Усього

16 464 411

Опис

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
Скоригований статутний капітал
(тис.грн)
н/д
Опис
Висновок н/д

За звітний період
9 855 187

За попередній період
6 189 356

13 557
1 010 972

13 557
1 010 972

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

880 293

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X
X
н/д

27 299 676
28 179 969

X
X

X
X

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2
3
4

Основні
види
продукції
2
Нафта з
конденсатом
Газ
природний
Нафтопродук
ти
Iнше

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
1500,546 тис.т

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
172 тис.тон
876445
2

4
0

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
0

1127,45 млн. куб. м

0

0

2704 млн. куб.м.

14578642

41

-

0

0

1392 тис.тон

19067846

54

-

0

0

-

1011885

3

у грошовій формі
(тис.грн)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
Вартiсть придбаних
нафтопродуктiв (роздрiбна
торгiвля)
Заробiтна плата та податки на
заробiтну плату
Знос та виснаження
Акциз та послуги з переробки
Енергоресурси

2
3
4
5

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
7,9
17,6
12,5
45,2
5,3

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ''ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ ''УКРНАФТОГАЗ"
Приватне акціонерне товариство
24101605
02094, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Кракiвська 15/17 лiтера А
АЕ 263248
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
03.09.2013
(044) 296-05-40
(044) 296-05-14
Код КВЕД 66.19 Iнша допомiжна
дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг,
крiм страхування та пенсiйного
забезпечення (основний)
Надає ПАТ "УКРНАФТА" депозитарнi
послуги, послуг по iнформацiйному та
органiзацiйному
забезпеченню
проведення Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "УКРНАФТА".
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
''ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21603903
01032, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Жилянська, 75
№ 0152
Аудиторська палата України
26.01.2001
(044) 354-04-04

Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

(044) 354-07-90
Юридична особа, яка надає аудиторськi
послуги.
Надає ПАТ "УКРНАФТА" аудиторськi
послуги.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Серiя А 35
Мiнiстерство юстицiї України
19.08.2015
(044) 591-04-44
(044) 482-52-07
Юридична особа, яка здiйснює облiк
цiнних паперiв та ведення реєстру
власникiв
Емiтент не веде самостiйно реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв. ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України"
надає ПАТ "УКРНАФТА" великий
спектр депозитарних послуг.
Акцiонерне товариство "Українська
бiржа"
Публічне акціонерне товариство
36184092
01004, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул.Шовковична, 42/44
667
НКЦПФР
27.09.2018
(044) 495-74-74
(044) 495-74-73
органiзацiя торгiвлi на фондовому
ринку
З АТ "Українська бiржа" укладено
договiр про включення до бiржового
списку акцiй емiтента.
Приватне акцiонерне товариство
"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (АТ "СГ
"ТАС" (ПРИВАТНЕ))
Приватне акціонерне товариство
30115243
03117, Україна, Київська обл., м. Київ,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

пр.Перемоги, б.65
АВ500438
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
02.12.2009
(044) 5360020
(044) 5360021
Iншi види страхування, крiм
страхування життя
Медичне страхування працiвникiв ПАТ
"УКРНАФТА".
Акцiонерне товариство "Фондова бiржа
"ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
01004, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул.Шовковична, 42/44
138
Нацiональна Комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
05.03.2019
(044) 277-50-00
(044) 277-50-01
органiзацiя торгiвлi на фондовому
ринку
З АТ "Фондова бiржа "ПФТС" укладено
договiр про пiдтримання лiстингу акцiй
емiтента.
Державна установа "Агентство
з розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, Київська обл., м.Київ,
вул.Антановича, 51, офiс 1206
DR/00001/АРА
Нацiональна Комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
оприлюднення регульованої iнформацiї
вiд iменi учасникiв фондового ринку
Оприлюднення
регульованої
iнформацiї емiтента цiнних паперiв,
подання
звiтностi
та/або
адмiнiстративних данних до НКЦПФР.

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КПМГ Україна"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21534148
01010, Україна, Київська обл., м.Київ,
вул.Московська, 32/2
2397
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державн регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
26.01.2001
(044) 490-55-07
(044) 490-55-08
аудиторськi перевiрки фiнансових
установ
Аудиторськi послуги.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

1
1

2
28.03.2019

3
Загальнi збори

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

4
9 086 086,154

5
32 069 020

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата
вчинення
правочину

6
28,33

7
Купiвля-прода

8
31.01.2020

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди
на вчинення
правочинів,
щодо
вчинення яких
є
заінтересовані
сть, в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
9
01.04.2019

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо вчинення
правочинів із
заінтересованістю

10
https://www.ukrnafta.

акцiонерiв

76

ж (продаж)
1,25 млрд. м.
куб
природного
газу

com/osobliva-informa
cziya-emitenta-29-032019-3

Опис:
28.03.2019 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" прийняте рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi в сукупностi одночасно є значним правочином мiж ПАТ "УКРНАФТА" та Нацiональною акцiонерною компанiєю
"Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6, ознака заiнтересованостi у вчиненнi правочину - 3),
а саме: Договору купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi 1,25 млрд. м. куб (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв метрiв кубiчних) з визначенням
цiни природного газу за формулою iмпортного паритету. Орiєнтована вартiсть договору становить 9 086 086,15476 грн. з урахуванням ПДВ, виходячи з курсу гривнi до
долару США затвердженого НБУ станом на 29.03.2019 р. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 53 581 432 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах: 52 002 021 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 24 616 262 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"проти" прийняття рiшення: 270 506 шт. Текст звiту незалежного аудитора: Застосованi визначення: Для цiлей цього висновку наступнi термiни мають такi визначення: "Продавець" - Публiчне акцiонерне товариство "УКРНАФТА" (або, скорочено ПАТ "УКРНАФТА". - "Покупець" - Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонернi
компанiя "Нафтогаз України" (або, скорочено ПАТ "НАК "Нафтогаз України") - "Наглядова рада" - Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА" - "Правлiння" - Правлiння ПАТ
"УКРНАФТА" - "Транзакцiя" - три договори купiвлi-продажу природного газу, що запланованi до укладення мiж Продавцем та Покупцем. - "Договiр № 1" - Договiр № 1
купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi 2 061 805,134 тис. куб. м (два мiльярди шiстдесят один мiльйон вiсiмсот п'ять тисяч сто тридцять чотири
кубiчних метри), який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем. - "Договiр № 2" - Договiр № 2 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi
орiєнтовно 1,25 млрд. куб. м (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв кубiчних метрiв), який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем. - "Договiр № 3" - Договiр № 3
купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi орiєнтовно 750 млн. куб. м (сiмсот п'ятдесят мiльйонiв кубiчних метрiв), який планується укласти мiж
Продавцем та Покупцем. - "Договiр в межах Транзакцiї" - сукупно Договiр № 1, Договiр № 2 та Договiр № 3. Висновок: На дату цього Висновку умови Транзакцiї
вiдповiдають звичайним ринковим умовам, а саме було встановлено, що цiна Природного Газу, що пiдлягає сплатi Продавцю, знаходиться в межах Дiапазону Ймовiрних
Ринкових Цiн та вiдповiдає Справедливiй Ринковiй Вартостi. Цей Висновок надається компанiєю КПМГ в якостi незалежного експерта, тобто - "особи, яка має вiдповiдну
квалiфiкацiю", згiдно iз частиною 5 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства". ТОВ "КПМГ-Україна" є юридичною особою, зареєстрованою згiдно з
законодавством України, та є членом мережi незалежних фiрм KPMG, що входять до асоцiацiї KPMG International Cooperative (KPMG International, Швейцарiя), що надає
послуги в сферi консультування щодо вiдповiдностi умов угод справедливим ринковим умовам як на мiжнародному, так i на нацiональному рiвнях.
Фактично правочин вчинений 31.01.2020 року, вiдповiдно до умов якого останнiй розповсюдив свою дiю з 01.04.2019 року.
2
28.03.2019
Загальнi збори 5 451 651,692
32 069 020
17
Купiвля-прода
31.01.2020
01.04.2019
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750 млн. куб.
cziya-emitenta-29-03м природного
2019-3
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Опис:
28.03.2019 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" прийняте рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi в сукупностi одночасно є значним правочином мiж ПАТ "УКРНАФТА" та Нацiональною акцiонерною компанiєю
"Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6, ознака заiнтересованостi у вчиненнi правочину - 3),
а саме: Договору купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi орiєнтовно 750 млн. куб. м (сiмсот п'ятдесят мiльйонiв кубiчних метрiв) з визначенням
цiни природного газу за формулою iмпортного паритету. Орiєнтована вартiсть договору становить 5 451 651,69286 грн. з урахуванням ПДВ, виходячи з курсу гривнi до
долару США затвердженого НБУ станом на 29.03.2019 р. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 53 581 432 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах: 52 002 021 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 24 616 262 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"проти" прийняття рiшення: 270 506 шт. Текст звiту незалежного аудитора: Застосованi визначення: Для цiлей цього висновку наступнi термiни мають такi визначення: "Продавець" - Публiчне акцiонерне товариство "УКРНАФТА" (або, скорочено ПАТ "УКРНАФТА". - "Покупець" - Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонернi

компанiя "Нафтогаз України" (або, скорочено ПАТ "НАК "Нафтогаз України") - "Наглядова рада" - Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА" - "Правлiння" - Правлiння ПАТ
"УКРНАФТА" - "Транзакцiя" - три договори купiвлi-продажу природного газу, що запланованi до укладення мiж Продавцем та Покупцем. - "Договiр № 1" - Договiр № 1
купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi 2 061 805,134 тис. куб. м (два мiльярди шiстдесят один мiльйон вiсiмсот п'ять тисяч сто тридцять чотири
кубiчних метри), який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем. - "Договiр № 2" - Договiр № 2 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi
орiєнтовно 1,25 млрд. куб. м (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв кубiчних метрiв), який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем. - "Договiр № 3" - Договiр № 3
купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi орiєнтовно 750 млн. куб. м (сiмсот п'ятдесят мiльйонiв кубiчних метрiв), який планується укласти мiж
Продавцем та Покупцем. - "Договiр в межах Транзакцiї" - сукупно Договiр № 1, Договiр № 2 та Договiр № 3. Висновок: На дату цього Висновку умови Транзакцiї
вiдповiдають звичайним ринковим умовам, а саме було встановлено, що цiна Природного Газу, що пiдлягає сплатi Продавцю, знаходиться в межах Дiапазону Ймовiрних
Ринкових Цiн та вiдповiдає Справедливiй Ринковiй Вартостi. Цей Висновок надається компанiєю КПМГ в якостi незалежного експерта, тобто - "особи, яка має вiдповiдну
квалiфiкацiю", згiдно iз частиною 5 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства". ТОВ "КПМГ-Україна" є юридичною особою, зареєстрованою згiдно з
законодавством України, та є членом мережi незалежних фiрм KPMG, що входять до асоцiацiї KPMG International Cooperative (KPMG International, Швейцарiя), що надає
послуги в сферi консультування щодо вiдповiдностi умов угод справедливим ринковим умовам як на мiжнародному, так i на нацiональному рiвнях.
Фактично правочин вчинений 31.01.2020 року, вiдповiдно до умов якого останнiй розповсюдив свою дiю з 01.04.2019 року.
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Опис:
28.03.2019 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" прийняте рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi в сукупностi одночасно є значним правочином мiж ПАТ "УКРНАФТА" та Нацiональною акцiонерною компанiєю
"Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6, ознака заiнтересованостi у вчиненнi правочину - 3),
а саме: Договору купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi 2 061 805,134 тис. куб. м (два мiльярди шiстдесят один мiльйон вiсiмсот п'ять тисяч сто
тридцять чотири кубiчних метри) з пiдземних сховищ газу з визначенням цiни природного газу за формулою iмпортного паритету. Орiєнтована вартiсть договору становить
14 986 991,26548 грн. з урахуванням ПДВ, виходячи з курсу гривнi до долару США затвердженого НБУ станом на 29.03.2019 р. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 53 581
432 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 52 002 021 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:
24 616 262 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 270 506 шт. Текст звiту незалежного аудитора: Застосованi визначення: Для
цiлей цього висновку наступнi термiни мають такi визначення: - "Продавець" - Публiчне акцiонерне товариство "УКРНАФТА" (або, скорочено ПАТ "УКРНАФТА". "Покупець" - Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонернi компанiя "Нафтогаз України" (або, скорочено ПАТ "НАК "Нафтогаз України") - "Наглядова рада" Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА" - "Правлiння" - Правлiння ПАТ "УКРНАФТА" - "Транзакцiя" - три договори купiвлi-продажу природного газу, що запланованi до
укладення мiж Продавцем та Покупцем. - "Договiр № 1" - Договiр № 1 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi 2 061 805,134 тис. куб. м (два
мiльярди шiстдесят один мiльйон вiсiмсот п'ять тисяч сто тридцять чотири кубiчних метри), який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем. - "Договiр № 2" Договiр № 2 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi орiєнтовно 1,25 млрд. куб. м (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв кубiчних метрiв), який
планується укласти мiж Продавцем та Покупцем. - "Договiр № 3" - Договiр № 3 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi орiєнтовно 750 млн. куб. м
(сiмсот п'ятдесят мiльйонiв кубiчних метрiв), який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем. - "Договiр в межах Транзакцiї" - сукупно Договiр № 1, Договiр № 2 та
Договiр № 3. Висновок: На дату цього Висновку умови Транзакцiї вiдповiдають звичайним ринковим умовам, а саме було встановлено, що цiна Природного Газу, що
пiдлягає сплатi Продавцю, знаходиться в межах Дiапазону Ймовiрних Ринкових Цiн та вiдповiдає Справедливiй Ринковiй Вартостi. Цей Висновок надається компанiєю
КПМГ в якостi незалежного експерта, тобто - "особи, яка має вiдповiдну квалiфiкацiю", згiдно iз частиною 5 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства". ТОВ
"КПМГ-Україна" є юридичною особою, зареєстрованою згiдно з законодавством України, та є членом мережi незалежних фiрм KPMG, що входять до асоцiацiї KPMG
International Cooperative (KPMG International, Швейцарiя), що надає послуги в сферi консультування щодо вiдповiдностi умов угод справедливим ринковим умовам як на
мiжнародному, так i на нацiональному рiвнях.
Фактично правочин вчинений 31.01.2020 року, вiдповiдно до умов якого останнiй розповсюдив свою дiю з 01.04.2019 року.
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Опис:
14.02.2020 р. позачерговим засiданням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (надалi також - ПАТ "УКРНАФТА", Товариство) в

iнтересах Товариства прийняте рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж ПАТ "УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз
України" (код ЄДРПОУ 20077720, мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6, ознака заiнтересованостi у вчиненнi правочину - 3), за умови
отримання вiд ТОВ "КПМГ-УКРАЇНА" позитивного висновку щодо вiдповiдностi умов проекту договору звичайним ринковим умовам, на таких умовах, зокрема: позичальнику надається цiльова безпроцентна позика в розмiрi 2 509 122 005, 00 (два мiльярди п'ятсот дев'ять мiльйонiв сто двадцять двi тисячi п'ять гривень 00 копiйок) з
метою сплати грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть, якi виникли у ПАТ "УКРНАФТА" (як платника цього податку) на пiдставi договору № 1 купiвлi-продажу
(поставки) природного газу вiд 31.01.2020р. в обсязi 2 061 805,134 тис.куб.м., укладеного мiж ПАТ "УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз України", та на пiдставi акту № 1
прийому-передачi природного газу в ПСГ АТ "Укртрансгаз" вiд 31.01.2020р.; - позикодавець надає позику у строк до 14 лютого 2020 року (включно), а позичальник
зобов'язується її повернути у строк до 01 квiтня 2020 року; - з метою забезпечення виконання зобов'язання позичальника щодо повернення позики сторони дiйшли згоди про
те, що у випадку, якщо у визначений строк позичальник не поверне позику, а саме до 01 квiтня 2020 року, НАК "Нафтогаз України" набуває у власнiсть природний газ ПАТ
"УКРНАФТА" в пiдземних сховищах газу АТ "Укртрансгаз" на загальну вартiсть 2 509 122 005, 00 (два мiльярди п'ятсот дев'ять мiльйонiв сто двадцять двi тисячi п'ять
гривень 00 копiйок). На засiданнi Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" були присутнi 9 (дев'ять) членiв з 11 (одинадцяти). Кворум наявний. Засiдання Наглядової ради
Товариства є правомочним. Рiшення "ЗА" прийняте 8 голосами присутнiх членiв Наглядової ради, "ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв. У голосуваннi не брав
участi Голова Наглядової ради Вiтренко Ю.Ю. Фактично правочин вчинений 14.02.2020 року.
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09.04.2020
Наглядова
2 509 122,005
40 456 187
6,2
змiна умов
09.04.2020
10.04.2020
https://www.ukrnafta.
рада
Договору вiд
com/osobliva-informa
14.02.2020
cziya-emitenta-10-04року
2020
№14/43/20 в
частинi
продовження
строкiв
виконання
умов Договору
до 01 серпня
2020 року, та
внесення
доповнення в
Договiр вiд
14.02.2020
року
№14/43/20 про
вiдмову ПАТ
"УКРНАФТА"
до моменту
виконання
умов Договору
вiд 14.02.2020
року №
14/43/20 вiд
свого права
вiдмови вiд
договору,
передбаченого
Договором №1

купiвлiпродажу
(поставки)
природнього
газу вiд
31.01.2020
року.
Опис:
09.04.2020 року рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (надалi також - ПАТ "УКРНАФТА", Товариство) в iнтересах
Товариства було прийняте рiшення про надання згоди на вчинення змiн до правочину iз заiнтересованiстю (Договору вiд 14.02.2020 № 14/43/20), а саме, надано згоду на
укладання мiж НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6, ознака заiнтересованостi у
вчиненнi правочину - 3) та ПАТ "УКРНАФТА" додаткової угоди до Договору вiд 14.02.2020 № 14/43/20, яка змiнює умови цього Договору в частинi продовження строкiв
виконання умов Договору до 01 серпня 2020 року, та вносить доповнення в Договiр вiд 14.02.2020 № 14/43/20 про вiдмову ПАТ "УКРНАФТА" до моменту виконання умов
Договору вiд 14.02.2020 № 14/43/20 вiд свого права вiдмови вiд договору, передбаченого Договором №1 купiвлi-продажу (поставки) природнього газу вiд 31.01.2020 року.
Договiр №14/43/20 вiд 14.02.2020 року був укладений за наявностi згоди Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА", що була надана
14.02.2020 року, на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж ПАТ "УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720,
мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн) та Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) зазначенi за показниками 2018 року, що застосованi на момент надання згоди на
укладання правочину (Договору вiд 14.02.2020 № 14/43/20). Фактично правочин вчинений 09.04.2020 року.
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Наглядова
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40 456 187
6,2
Змiна умов
31.07.2020
31.07.2020
https://www.ukrnafta.
рада
Договору вiд
com/osoblyva-inform
14.02.2020
acziya-emitenta-31.07
№14/43/20 в
.2020
частинi
продовження
строкiв
виконання
умов Договору
до 30 сiчня
2021року та в
частинi
продовження
строкiв
вiдмови ПАТ
"УКРНАФТА"
вiд права
вiдмови вiд
Договору №1
купiвлi-прода
жу (поставки)
природнього
газу в обсязi 2

061 805,134
тис.куб.м. вiд
31.01.2020
року.
Опис:
30.07.2020 року рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (надалi також - ПАТ "УКРНАФТА", Товариство) в iнтересах
Товариства було прийняте рiшення про надання згоди на вчинення змiн до правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме надано згоду на укладання мiж НАК
"Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6, ознака заiнтересованостi у вчиненнi правочину - 3)
та ПАТ "УКРНАФТА" додаткової угоди № 2 до Договору вiд 14.02.2020 року № 14/43/20, яка змiнює умови цього Договору в частинi продовження строкiв виконання умов
Договору до 30 сiчня 2021 року та в частинi продовження строку вiдмови ПАТ "УКРНАФТА" вiд свого права вiдмови вiд Договору №1 купiвлi-продажу (поставки)
природнього газу в обсязi 2 061 805,134 тис.куб.м. вiд 31.01.2020 року.
Договiр №14/43/20 вiд 14.02.2020 року щодо надання НАК "Нафтогаз України" цiльової безпроцентної позики ПАТ "УКРНАФТА" в розмiрi 2 509 122 005, 00 (два мiльярди
п'ятсот дев'ять мiльйонiв сто двадцять двi тисячi п'ять гривень 00 копiйок) з метою сплати грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть, якi виникли у ПАТ
"УКРНАФТА" на пiдставi Договору № 1 купiвлi-продажу (поставки) природного газу вiд 31.01.2020р., був укладений за наявностi згоди Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж ПАТ "УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз України" , що була надана 14.02.2020 року.
Додаткова угода №1 вiд 09.04.2020 р. до Договору №14/43/20 вiд 14.02.2020 року була укладена за наявностi згоди Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", що була надана
09.04.2020 року, на вчинення змiн до правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж ПАТ "УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз України".
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн) та спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках,) зазначенi за показниками 2018 року, що застосованi на момент надання згоди на
укладання правочину (Договору вiд 14.02.2020 № 14/43/20). Фактично правочин вчинений 31.07.2020 р.
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6,2
Змiна умов
09.12.2020
11.12.2020
https://www.ukrnafta.
рада
Договору вiд
com/osoblyva-inform
14.02.2020
acziya-emitenta-11.12
№14/43/20 в
.2020.2
частинi
доповнення
умови щодо
повернення
позики в день
здiйснення
розрахункiв
мiж НАК
"НАФТОГАЗ
УКРАЇНИ" та
ПАТ
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за
поставлений
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31.01.2020
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Опис:
10.12.2020 року Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (надалi також - ПАТ "УКРНАФТА", Товариство) прийняла рiшення про
надання згоди на внесення змiн до правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: надано згоду на укладання мiж НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ
20077720, мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6, ознака заiнтересованостi у вчиненнi правочину - 3) та ПАТ "УКРНАФТА" додаткової
угоди № 3 до Договору вiд 14.02.2020 року № 14/43/20, яка змiнює умови цього Договору шляхом доповнення умови щодо повернення позики в день здiйснення
розрахункiв мiж НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "УКРНАФТА" за поставлений природний газ вiдповiдно до Договору № 1 купiвлi-продажу (поставки) природного газу
вiд 31.01.2020 року.
Договiр №14/43/20 вiд 14.02.2020 року щодо надання НАК "Нафтогаз України" цiльової безпроцентної позики ПАТ "УКРНАФТА" в розмiрi 2 509 122 005, 00 (два мiльярди
п'ятсот дев'ять мiльйонiв сто двадцять двi тисячi п'ять гривень 00 копiйок) з метою сплати грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть, якi виникли у ПАТ
"УКРНАФТА" на пiдставi Договору № 1 купiвлi-продажу (поставки) природного газу вiд 31.01.2020р., був укладений за наявностi згоди Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА" на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж ПАТ "УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз України", що була надана 14.02.2020 року.
Додаткова угода №1 вiд 09.04.2020 р. до Договору №14/43/20 вiд 14.02.2020 року була укладена за наявностi згоди Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", що була надана
09.04.2020 року, на вчинення змiн до правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж ПАТ "УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз України".
Додаткова угода №2 вiд 31.07.2020 року до Договору №14/43/20 вiд 14.02.2020 року була укладена за наявностi згоди Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", що була надана
30.07.2020 року на вчинення змiн до правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж ПАТ "УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз України".
До вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн) та спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
зазначенi показники 2018 року, що застосованi на момент надання згоди на укладання правочину (Договору вiд 14.02.2020 № 14/43/20). Фактично правочин вчинений
09.12.2020 р.

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРНАФТА"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
господарювання
Вид економічної
Добування сирої нафти
діяльності
Середня кількість працівників: 20870
Адреса, телефон: 04053 пров. Несторiвський, 3-5, (044) 506-10-45
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
31.12.2020

за ЄДРПОУ

00135390

за КОАТУУ

8039100000

за КОПФГ

230

за КВЕД

06.10

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

348 616
406 712
( 58 096 )
1 297 572
16 550 977
18 195 884
( 1 644 907 )
0
0
(0)
0
0
(0)

324 604
472 470
( 147 866 )
1 431 306
11 901 067
19 172 197
( 7 271 130 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

11 917
2 125
6 373 452
0
0

11 683
1 937
5 527 211
0
0

1065

0

0

1090
1095

3 894 324
28 478 983

6 709 358
25 907 166

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

5 140 160
1 070 520
5 210
1 627 535
2 436 895
0
0
0

3 591 495
909 483
8 480
867 577
1 805 955
0
0
0

1125

6 952 961

6 153 093

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

192 576
24 517
0
0
0
266 625
0
203 432
10 575
0
0
0

185 033
21 505
0
0
0
73 984
0
210 178
11 715
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
1 642 023
14 422 294

0
0
0
0
1 913 457
12 148 745

1200

15 245

15 245

1300

42 916 522

38 071 156
На кінець
звітного
періоду
4
1 010 972
0
18 352 083
0
0
0
0
-9 507 868
(0)
(0)
0
9 855 187

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

1 010 972
0
20 538 647
0
0
0
0
-15 360 263
(0)
(0)
0
6 189 356

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
86 038
14 688 223
Довгострокові забезпечення
1520
2 879 297
2 854 521
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
1 833 257
1 763 957
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
2 965 335
17 542 744
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
651 631
599 758
розрахунками з бюджетом
1620
11 328 761
880 293
у тому числі з податку на прибуток
1621
1 252 751
0
розрахунками зі страхування
1625
16 128
37 536
розрахунками з оплати праці
1630
67 973
153 965
одержаними авансами
1635
375 112
1 121 132
розрахунками з учасниками
1640
428 155
427 219
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
20 455 609
6 321 694
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
438 462
1 131 628
Усього за розділом IІІ
1695
33 761 831
10 673 225
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
42 916 522
38 071 156
Примітки: (1) Визначається за алгоритмом, узгодженим центральним державним органом статистики;
(2) Рядок 1001 та Рядок 1011 вiдображають первiсну або переоцiнену вартiсть основних засобiв;
(2.1) Рядок 1002 i Рядок 1012 вiдображає накопичений знос, виснаження та знецiнення;
(3) Рядок 1195 Всього оборотних активiв станом на 31 грудня 2020 слiд розглядати разом iз рядком 1200
вартiстю 15 245 тис. грн., на загальну суму 12 163 990 тис. грн. станом на 31 грудня 2020 р. (31 грудня
2019 р.: 14 437 539 тис. грн.);
(4) Рядок 1405 Капiтал у дооцiнках вiдображає прибуток вiд переоцiнки основних засобiв;
(5) Всього поточних зобов'язань станом на 31 грудня 2020 р. слiд розглядати разом з рядками 1695 та
1700 загальною вартiстю 10 637 225 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 33 761 831 тис. грн.);
(6) Всього зобов'язань станом на 31 грудня 2020 р. слiд розглядати разом з рядками 1595, 1695 та 1700
загальною вартiстю 28 215 969 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 36 727 166 тис. грн.).

Керівник

Гез О.В.

Головний бухгалтер

Iванова О.В.

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРНАФТА"

Дата

КОДИ
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за ЄДРПОУ

00135390

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

35 534 818

28 210 201

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 18 094 199 )
(0)

( 15 953 094 )
(0)

2090

17 440 619

12 257 107

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 174 901

0
0
0
447 946

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 1 661 218 )
( 1 690 741 )
( 9 220 045 )

( 1 704 682 )
( 1 583 440 )
( 13 922 007 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

6 043 516

0

2195
2200
2220

(0)
0
79 241

( 4 505 076 )
11 302
24 647

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
( 550 087 )
(0)
( 234 )
0

0
0
( 294 736 )
(0)
( 174 815 )
0

2290

5 572 436

0

2295
2300

(0)
-1 303 176

( 4 938 678 )
880 819

2305

0

0

2350

4 269 260

0

2355

(0)

( 4 057 859 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат

3
-2 603 481
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
4 842 311
0
0

0

0

164 010
-2 439 471

-446 355
4 395 956

( -439 105 )

( 791 272 )

-2 000 366
2 268 894

3 604 684
-453 175

Стаття

Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
4 001 148
Витрати на оплату праці
2505
4 525 647
Відрахування на соціальні заходи
2510
815 950
Амортизація
2515
2 577 990
Інші операційні витрати
2520
18 745 468
Разом
2550
30 666 203
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
54 228 510
54 228 510
78,730000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
929 544
3 965 522
709 329
1 555 288
21 807 027
28 966 710
За аналогічний
період
попереднього
року
4
54 228 510
54 228 510
-74,830000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
78,730000
-74,830000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: (1) Вiдповiдно до своєї облiкової полiтики, Компанiя класифiкує знецiнення основних засобiв
та незавершених капiтальних iнвестицiй вище у рядку "Валовий прибуток". Проте в окремiй фiнансовiй
звiтностi вiдсутнiй окремий рядок для цих цiлей. Отже, знецiнення основних засобiв та незавершених
капiтальних iнвестицiй у сумi 788 399 тис. грн. включено до рядка 2180 i класифiковано як iншi
операцiйнi витрати у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi (2019: 761 374 тис. грн.).
(2) Компоненти iншого сукупного доходу включають категорiї, що в майбутньому не будуть
рекласифiкованi у звiт про фiнансовi результати.
(3) Рядок 2445 показує змiну в оцiнках зобов'язання з лiквiдацiї активiв - дохiд у сумi 7 394 тис. грн. та
переоцiнку пенсiйних зобов'язань - дохiд у сумi 156 616 тис. грн. (2019 рiк - збиток у сумi 202 345 тис.
грн. та збиток у сумi 244 010 тис. грн., вiдповiдно).
Керівник

Гез О.В.

Головний бухгалтер
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2020 рік
Форма №3-н

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення)
забезпечень
збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць
збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших не
грошових операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
Зміна вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю, та дохід
(витрати) від первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

Код
рядка

За звітний період

Код за ДКУД 1801006
За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

видаток

2

надходження
3

3500

5 572 436

0

0

4 938 678

3505

2 577 990

Х

1 555 288

Х

3510

0

647 949

2 671 756

0

3515

237 188

0

174 815

0

3520

3 516 115

0

3 357 945

0

3521

0

0

0

11 302

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

788 400

0

761 374

0

3540

Х

-550 087

Х

-294 736

3550

0

989 332

0

1 234 384

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

4

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик

3560

0

25 838 806

0

42 009

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

5 522 761

0

2 589 541

0

3580
3585

X
X

4 521 501
0

X
X

1 075 118
0

3195

0

18 755 372

1 514 423

0

3200

0

X

0

X

3205

9 352

Х

8 301

Х

3215

140 790

Х

70 701

Х

3220
3225
3230

7 269
0
0

Х
Х
Х

64 744
0
0

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

92 544

Х

0

Х

3255

X

0

X

3 828

3260
3270
3275

X
X
X

1 146 173
0
0

X
X
X

1 622 387
0
0

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

896 218

0

1 482 469

3300

0

Х

0

Х

3305

2 509 122

Х

0

Х

Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3310

0

Х

0

Х

3340

19 659 273

Х

0

Х

3345

Х

0

X

0

3350
3355
3360

Х
Х
Х

2 509 122
937
0

X
X
X

0
2 559
0

3365

Х

0

X

0

3370

Х

0

X

0

3375

Х

0

X

0

3390

Х

0

X

0

3395

19 658 336

0

0

2 559

3400

6 746

0

29 395

0

3405

203 432

Х

174 037

Х

3410

0

0

0

0

3415

210 178

0

203 432

0
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРНАФТА"

Підприємство

Дата

КОДИ
31.12.2020

за ЄДРПОУ

00135390

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
1 010 972
0

4
20 538 647
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-15 360 262
0

4010
4090
4095

0
0
1 010 972

0
0
20 538 647

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

-2 128 791

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
6 189 357
0

0
0
-15 360 262

0
0
0

0
0
0

0
0
6 189 357

0

4 269 260

0

0

4 269 260

0

0

128 425

0

0

-2 000 366

-2 134 854

0

0

0

0

0

-2 134 854

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

6 063
0

0
0

0
0

128 425
0

0
0

0
0

134 488
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
-3 842 334
0
0
-3 842 334
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
-57 773
0
0
5 297 043
0
0
5 239 270
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
-2 186 564
0
0
5 852 394
0
0
3 665 830
Разом змін у капіталі
4300
1 010 972 18 352 083
0
0
-9 507 868
0
0
9 855 187
Залишок на кінець року
Примітки: (1) Рядок 4111 колонки 4 включає суму уцiнки основних засобiв, що вiдображається в iншому сукупному доходi, за вирахуванням
вiдстроченого податку;
Керівник

Гез О.В.

Головний бухгалтер

Iванова О.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1.
Iнформацiя про пiдприємство
Публiчне акцiонерне товариство "УКРНАФТА" (далi - Компанiя або ПАТ "УКРНАФТА") було
засноване i розпочало свою дiяльнiсть як державне пiдприємство Виробниче об'єднання
"УКРНАФТА". У 1994 роцi Компанiя була акцiонована, приватизована та зареєстрована як
акцiонерне товариство вiдповiдно до законодавства України.
Основна дiяльнiсть Компанiї - це розвiдка, видобування та продаж нафти i газу, переробка газу,
експлуатацiя мережi заправних станцiй та надання вiдповiдних нафтопромислових сервiсних
послуг на територiї України. Станом на 31 грудня 2020 року Компанiя складалася з шести
видобувних пiдроздiлiв, трьох газопереробних заводiв, одного розвiдувального i бурильного
пiдроздiлу, ряду дослiдницьких та допомiжних пiдроздiлiв i 537 дiючих заправних станцiй. Крiм
того, Компанiя бере участь у спiльних операцiях iз розробки та видобування нафти i газу
(Примiтка 3). Основна дiяльнiсть та виробничi потужностi Компанiї сконцентрованi в Українi.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року безпосередньою материнською
компанiєю Компанiї було державне пiдприємство Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз
України" (далi - НАК "Нафтогаз"), якому належить 50% плюс 1 акцiя, а фактичний контроль над
Компанiєю здiйснював Уряд України. Уряд України, представлений Кабiнетом Мiнiстрiв
України, здiйснює державний контроль над НАК "Нафтогаз". Iншi акцiї Компанiї належать
українським та iноземним юридичним i фiзичним особам.
Компанiя зареєстрована на українськiй фондовiй бiржi.
Юридична адреса Компанiї: Несторiвський провулок 3-5, Київ, Україна.
2.
Умови, в яких працює Компанiя
На початку 2020 року нове захворювання, викликане коронавiрусом (COVID-19), почало
швидко поширюватися по всьому свiту, в результатi чого Всесвiтня органiзацiя охорони
здоров'я у березнi 2020 року оголосила про пандемiю. Поширення вiрусу мало iстотний
негативний вплив на економiчну активнiсть у свiтi, включаючи спад на ринках капiталу та рiзке
зменшення цiн на товари. Вплив COVID-19 на бiзнес Компанiї багато в чому залежить вiд
тривалостi та охоплення свiтової та української економiк ефектами пандемiї.
Макроекономiчна ситуацiя протягом перших мiсяцiв 2020 року сприяла стабiлiзацiї фiнансової
системи України. Протягом 2020 року ВВП України скоротився на 4% порiвняно з 2019 роком.
У 2020 роцi темп iнфляцiї в Українi у рiчному обчисленнi становив 5%, проте внутрiшнi та
зовнiшнi фактори, якi почали впливати на економiку України у другiй половинi 2019 року та
значно посилився у 2020 роцi, призвели до девальвацiї гривнi.
Станом на 31 грудня 2020 року встановлений НБУ офiцiйний курс обмiну гривнi по вiдношенню
до євро становив 34,74 гривнi за 1 євро порiвняно з 26,42 гривнi за 1 євро станом на 31 грудня
2019 року; встановлений НБУ офiцiйний курс обмiну гривнi до долара США становив 28,27
гривнi за 1 долар США порiвняно з 23,69 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2019 року.
Триває перiод погашення державних боргiв, якi Україна залучала в кризовi перiоди для
пiдтримки валютної лiквiдностi. Сукупно у 2020-2022 роках валютнi виплати Уряду та
Нацiонального банку України (НБУ) разом iз вiдсотками перевищать 24 мiльярда доларiв США.
Бiльшу частину цiєї суми потрiбно буде рефiнансувати на зовнiшнiх ринках. У зв'язку з цим
критично важливими залишаються реалiзацiя нової програми Мiжнародного валютного фонду
та умови спiвпрацi з iншими мiжнародними фiнансовими органiзацiями.
Станом на кiнець 2019 року НБУ встановив облiкову ставку в розмiрi 13,5%. Протягом 2020
року було прийнято рiшення щодо подальшого пом'якшення монетарної полiтики, i облiкову
ставку НБУ було зменшено до 6%, яку 15 квiтня 2021 року було пiдвищено до 7,5%. Стрiмкий
розвиток подiй, спричинених поширенням коронавiрусу, призвiв до формування розривiв
лiквiдностi окремих банкiв i зростання попиту на мiжбанкiвськi кредитнi ресурси. З метою

збереження фiнансової стабiльностi НБУ запровадив довгострокове рефiнансування банкiв i
пiдкрiпив банки готiвковою iноземною валютою.
Значна кiлькiсть компанiй в Українi була вимушена припиняти або обмежити свою дiяльнiсть на
перiод карантинних обмежень. Заходи, вжитi для стримання поширення коронавiрусу
(включаючи карантиннi обмеження), соцiальна дистанцiя та призупинення дiяльностi об'єктiв
соцiальної iнфраструктури впливають на економiчну дiяльнiсть пiдприємств, у тому числi i
Компанiї.
2.
Умови, в яких працює Компанiя (продовження)
Уряд, який був сформований пiсля парламентських виборiв у липнi 2019 року, був вiдправлений
у вiдставку 4 березня 2020 року, i був призначений новий Уряд. У контекстi полiтичних змiн
ступiнь непевностi, у тому числi щодо майбутнього напрямку реформ в Українi, залишається
вкрай високим. Крiм цього, негативна динамiка свiтових ринкiв, пов'язана з пандемiєю
коронавiрусу, може мати подальший негативний вплив на економiку України. Остаточний
результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її поточнi наслiдки передбачити вкрай
складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес
Компанiї.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики
1)
Основа пiдготовки
Компанiя пiдготувала цю окрему фiнансову звiтнiсть для її подання у Нацiональну комiсiю з
цiнних паперiв та фондового ринку України вiдповiдно до законодавства України.
Компанiя також пiдготувала консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) для Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств (далi - "Група").
Дочiрнi пiдприємства були повнiстю консолiдованi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, яка
була оприлюднена.
Користувачi цiєї окремої фiнансової звiтностi повиннi читати її разом iз консолiдованою
фiнансовою звiтнiстю Групи станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 фiнансовий рiк для
отримання повної iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та змiни у
фiнансовому станi Групи в цiлому.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ), випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).
Компанiя веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до МСФЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з принципом iсторичної вартостi, за винятком
нафтогазових активiв та iнших основних засобiв, що облiковуються за справедливою вартiстю
(крiм транспортних засобiв та iнших основних засобiв, якi оцiнюються за первiсною вартiстю за
вирахуванням знецiнення). Ця фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях. Усi суми
наведенi з округленням до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Фiнансова звiтнiсть за 2020 фiнансовий рiк затверджена до випуску 27 квiтня 2021 року.
2)
Безперервнiсть дiяльностi
Керiвництво пiдготувало цю окрему фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу безперервностi
дiяльностi. При формуваннi цього судження Компанiя врахувала фiнансовий стан Компанiї, її
поточнi плани, рентабельнiсть дiяльностi, операцiйнi грошовi потоки, заходи поточного року з
модернiзацiї та оптимiзацiї, а також проаналiзувала вплив макроекономiчних тенденцiй на свою
дiяльнiсть. Крiм того, Компанiя здiйснює монiторинг впливу пандемiї коронавiрусної iнфекцiї
COVID-19 на її прогнози грошових потокiв та результати операцiйної дiяльностi. Втiм,
Компанiя функцiонує у сегментi, який не зазнає найгiршого впливу COVID-19 у 2020 роцi i, як
очiкується, не зазнає суттєвого впливу в 2021 роцi.
Станом на 31 грудня 2020 року Компанiя мала чистi поточнi активи в сумi 1 490 765 тисяч
гривень (на 31 грудня 2019 року - чистi поточнi зобов'язання в сумi 19 324 292 тисячi гривень),
чистий прибуток у сумi 4 269 260 тисяч гривень за 2020 рiк (за 2019 рiк - чистий збиток у сумi 4
057 859 тисяч гривень) i видаток грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi в сумi 18 755 372
тисячi гривень (у 2019 роцi - надходження в сумi 1 514 423 тисячi гривень).

Iстотне покращення фiнансових результатiв викликане врегулюванням тривалого спору щодо
видобутого у 2006 роцi природного газу. Таким чином, у груднi 2020 року Компанiя отримала
вiд НАК "Нафтогаз" передоплату в сумi 12 545 610 тисяч гривень (без ПДВ) за 2 061 мiльйон
кубiчних метрiв природного газу та передоплату в сумi 19 659 273 тисячi гривень (без ПДВ) за
природний газ майбутнього видобутку, що дозволило Компанiї погасити її податковi
зобов'язання, акумульованi з 2015 року, та сплатити пов'язанi з ними нарахованi штрафи та пенi
за несвоєчасну сплату податкiв (Примiтки 9, 25, 27 i 30).
У 2019 роцi Компанiя змогла набути майнових прав на заставне майно у формi передоплачених
паливних карток iз номiнальною вартiстю 3 428 605 тисяч гривень в якостi врегулювання
передоплати, здiйсненої за нафтопродукти в 2015 роцi, i наразi вживає крокiв для їх продажу на
ринку. Станом на цей момент цi передоплаченi паливнi картки визнаються за нульовою
вартiстю, поки Компанiя не сформує статистику вiдповiдних продажiв.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Крiм того, у груднi 2019 року та сiчнi 2020 року Компанiя уклала договори зi своїми дебiторами
про реструктуризацiю дебiторської заборгованостi за реалiзовану в 2015 роцi сиру нафту в сумi
7 461 449 тисяч гривень. Порядок розрахункiв передбачає разовий платiж у момент пiдписання
договору про реструктуризацiю та поквартальнi платежi до 2024-2026 рокiв, включаючи сплату
вiдсоткiв у розмiрi 14,4%. Протягом 2019-2020 рокiв Компанiя отримала платежi в сумi 1 581
148 тисяч гривень.
Компанiя планує продовжити вживати правовi заходи та вести переговори iз задiяними
сторонами для стягнення платежiв за решту природного газу, видобутого Компанiєю i фiзично
переданого на зберiгання до нацiональної газотранспортної системи України у 2007-2014 роках
в обсязi 8 998 мiльйонiв кубiчних метрiв, або для отримання вказаного природного газу для
подальшого продажу на вiдкритому ринку, продажу заставного забезпечення, що перейшло у
власнiсть Компанiї у формi скретч-карток, повернення реструктурованої у 2019-2020 роках
дебiторської заборгованостi до 2024-2026 рокiв, i стягнення простроченої та поточної
дебiторської заборгованостi вiд її 3 основних контрагентiв.
З огляду на зазначенi вище факти та покращення, керiвництво вважає, що застосування
припущення про безперервнiсть дiяльностi у ходi пiдготовки цiєї окремої фiнансової звiтностi є
обгрунтованим.
3)
Складання звiтностi в електронному форматi (iXBRL)
Вiдповiдно до пункту 5 статтi 12 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" всi пiдприємства, якi зобов'язанi складати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ,
складають i подають фiнансову звiтнiсть на основi таксономiї фiнансової звiтностi за МСФЗ в
єдиному електронному форматi (iXBRL). Станом на дату випуску цiєї фiнансової звiтностi
процес подання фiнансової звiтностi в єдиному електронному форматi з використанням
таксономiї UA XBRL МСФЗ 2020 року не працює повною мiрою. Враховуючи це, Комiтет з
управлiння Системою фiнансової звiтностi рекомендував усiм регуляторам подовжити строки
подання звiтностi у форматi iXBRL за 2020 рiк i першi 3 квартали 2021 року та не застосовувати
санкцiї за невчасне подання протягом 2021 року. Керiвництво Компанiї планує пiдготувати
пакет звiтностi у форматi iXBRL та подати його протягом 2021 року.
4)
Переоцiнка iноземної валюти
Статтi, включенi до фiнансової звiтностi Компанiї, оцiнюються iз використанням валюти
первинного економiчного середовища, в якому Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть. Валютою
подання цiєї фiнансової звiтностi є українська гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї
та її спiльних операцiй, а також валютою подання Компанiї.
Операцiї в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi
за курсом, що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй
валютi, перераховуються у функцiональну валюту за курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi
рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у прибутках та збитках.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за первiсною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються

за курсом, дiючим на дату їх початкових операцiй. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсами обмiну на дату
визначення справедливої вартостi.
5)
Долiцензiйнi витрати
Долiцензiйнi витрати вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
6)
Витрати на розвiдку та оцiнку
Витрати на розвiдку та оцiнку родовищ нафти i природного газу облiковуються методом
"успiшних спроб". Вiдповiдно до цього методу, витрати на розвiдку та оцiнку капiталiзуються в
активи розвiдки та оцiнки до моменту, коли розвiдка буде завершена i результат зможе бути
оцiнений.
До таких витрат вiдносяться: винагорода працiвникiв, вартiсть використаних матерiалiв та
пального, витрати, пов'язанi з набуттям прав на розвiдку, витрати на топографiчнi, геологiчнi,
геохiмiчнi та геофiзичнi роботи, витрати на розвiдувальне бурiння, зняття проб, витрати на
дiяльнiсть, пов'язану з оцiнкою технiчних можливостей та рентабельностi видобутку.
Якщо розвiдка та оцiнка ресурсiв на певнiй визначенiй територiї не призвела до вiдкриття
економiчно доцiльних для видобутку покладiв вуглеводнiв, активи розвiдки та оцiнки
тестуються на зменшення корисностi. Загалом, до комерцiйних резервiв Компанiя вiдносить
пiдтвердженi розробленi резерви.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Якщо поклади вуглеводнiв не знайдено i прийнято рiшення про припинення розвiдки та оцiнки
на цiй визначенiй територiї, активи розвiдки та оцiнки пiдлягають списанню.
Якщо поклади вуглеводнiв були знайденi та є об'єктом подальшого дослiдження, що може
включати бурiння свердловин (розвiдувальних чи розвiдувального типу стратиграфiчних
випробувальних свердловин), та, вiрогiдно, пiдлягатимуть комерцiйнiй розробцi, то такi витрати
продовжують визнаватись у складi активу. Такi витрати облiковуються як актив i є предметом
технiчного, комерцiйного i управлiнського перегляду, щонайменше, раз на рiк з метою
пiдтвердження намiру розробки чи iншого способу отримання вигiд вiд знайдених покладiв.
Коли дозвiл на розробку пiдтверджених запасiв нафти та природного газу отриманий,
накопиченi витрати проходять тест на зменшення корисностi та переводяться у клас
нафтогазових активiв. Пiсля початкового визнання за первiсною вартiстю активи розвiдки та
оцiнки оцiнюються за iсторичною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
7)
Витрати на розробку
Витрати на будiвництво, установку обладнання для видобутку копалин, трубопроводiв та
бурiння експлуатацiйних свердловин включаються в склад нафтогазових активiв.
8)
Нафтогазовi активи та iншi основнi засоби
Пiсля початкового визнання за первiсною вартiстю нафтогазовидобувне обладнання та iншi
основнi засоби, за винятком транспортних засобiв та iнших основних засобiв, оцiнюються за
справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням накопиченого зносу, виснаження та
збиткiв вiд зменшення корисностi, що нараховуються пiсля дати переоцiнки. Транспортнi засоби
та iншi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка здiйснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж
справедливою вартiстю переоцiненого активу та його балансовою вартiстю. Справедлива
вартiсть спецiалiзованих активiв, що представляють бiльшiсть переоцiнюваних активiв,
визначена за методом амортизованої вартостi замiщення з коригуванням на суму економiчного
знецiнення. Справедлива вартiсть неспецiалiзованих активiв визначена на основi ринкового
пiдходу. Остання переоцiнка була здiйснена станом на 1 жовтня 2019 року.
Якщо об'єкти нафтогазовидобувних активiв та iнших основних засобiв переоцiнюються,
накопичений до моменту переоцiнки знос та виснаження вираховується з первiсної вартостi

об'єкту i така чиста вартiсть порiвнюється iз переоцiненою вартiстю об'єкта. Збiльшення
балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься до iншого сукупного доходу
та накопичується в складi резерву з переоцiнки у капiталi у звiтi про фiнансовий стан, за
винятком сум, що компенсують зменшення вартостi активу, ранiше вiдображеного у прибутках
та збитках. У цьому випадку сума збiльшення вартостi такого активу вiдображається у
прибутках та збитках. Зменшення балансової вартостi вiдображається у складi прибутку та
збитку, за винятком випадкiв, коли зменшення балансової вартостi компенсує попереднє
збiльшення балансової вартостi цих же активiв i вiдображається через зменшення резерву
переоцiнки. Пiсля вибуття активу вiдповiдна сума, включена до резерву переоцiнки,
переноситься до складу нерозподiленого прибутку.
Первiсна вартiсть основного засобу складається з цiни придбання або вартостi будiвництва,
iнших прямих витрат для введення активу в експлуатацiю, витрат на позики та очiкуваних
витрат на виведення активу з експлуатацiї. Цiна придбання або вартiсть будiвництва основного
засобу являє собою суму сплачених коштiв та справедливу вартiсть iншої винагороди, сплаченої
у ходi придбання основного засобу.
Об'єкт основних засобiв вибуває пiсля його реалiзацiї або коли одержання економiчних вигод
вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки чи збитки, що
виникають у зв'язку з вибуттям активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд
вибуття активу i його балансовою вартiстю), включаються до прибуткiв та збиткiв за рiк, в
якому актив був знятий з облiку. Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи
нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються
в разi необхiдностi.
Розрахунковi витрати на демонтаж нафтогазових виробничих потужностей, включаючи витрати
на закриття об'єктiв та рекультивацiю видобувних площ, включаються як компонент
нафтогазових активiв, якi виснажуються виробничим методом.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Соцiальнi активи, якi належать Компанiї, не визнаються у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi,
оскiльки не очiкується, що їх використання принесе Компанiї економiчнi вигоди в майбутньому.
Витрати на поточне обслуговування активiв вiдносяться на витрати вiдповiдного перiоду.
Амортизацiя, виснаження та знос
Знос основних засобiв та амортизацiя нематерiальних активiв, за виключенням нафтогазових
активiв, розраховується прямолiнiйним методом протягом корисного строку використання
активу. Виснаження нафтогазових активiв розраховується iз використанням методу нарахування
пропорцiйно видобутку по кожному родовищу на основi кiлькостi розроблених запасiв.
Термiн корисного використання
Знос основних засобiв, за виключенням нафтогазових активiв, розраховується з урахуванням
таких термiнiв корисного використання активiв:
Бензозаправнi станцiї
8-33 роки
Будiвлi
10-80 рокiв
Машини та обладнання (включаючи нафтопроводи)
5-35 рокiв
Нафтогазопереробне обладнання 5-35 рокiв
Транспортнi засоби, офiсне та iнше обладнання 5 рокiв
Витрати на капiтальнi реконструкцiї та ремонти
Витрати на капiтальнi реконструкцiї та ремонти складаються з вартостi замiщення активiв або
частини активу, витрат на дiагностику та огляд. Витрати, понесенi на замiну компоненту об'єкта
основних засобiв, який облiковується окремо, капiталiзуються зi списанням балансової вартостi
замiненого компоненту. Подальшi витрати включаються до балансової вартостi активу або

визнаються окремим активом, залежно вiд ситуацiї, лише в разi, коли ймовiрно, що Компанiя
отримає вiд цього активу майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими витратами, а його
вартiсть можна достовiрно оцiнити. Якщо частина активу не облiковується як окремий
компонент, то для оцiнки балансової вартостi замiщеного списаного активу використовується
вартiсть активу, що замiщує iснуючий. Витрати по значних програмах дiагностики
капiталiзуються та амортизуються протягом мiжремонтного перiоду. Всi iншi витрати з ремонту
вiдносяться до витрат у тому перiодi, в якому вони фактично понесенi.
9)
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи переважно складаються з програмного забезпечення та лiцензiй
(спецiальних дозволiв). Амортизацiя лiцензiй розраховується iз використанням методу
нарахування пропорцiйно видобутку по кожному родовищу на основi кiлькостi пiдтверджених
розроблених запасiв. Амортизацiя iнших нематерiальних активiв розраховується прямолiнiйним
методом протягом очiкуваного термiну корисного використання, що оцiнюється для кожного з
типiв нематерiальних активiв окремо i становить вiд 3 до 20 рокiв. Строки i порядок амортизацiї
нематерiальних активiв аналiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного звiтного року. Балансова
вартiсть нематерiальних активiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли подiї
або змiни умов використання вказують на те, що балансова вартiсть таких активiв не може бути
вiдшкодована.
10)
Iншi непоточнi активи
До складу iнших непоточних активiв включенi нематерiальнi активи, якi являють собою права
на платежi за природний газ, видобутий Компанiєю та фiзично переданий на зберiгання до
газотранспортної системи України, включаючи пiдземнi сховища газу. Цi нематерiальнi активи
спочатку визнаються за первiсною вартiстю. Пiсля початкового визнання нематерiальнi активи
облiковуються за їх первiсною вартiстю мiнус накопиченi збитки вiд знецiнення. Цi
нематерiальнi активи мають безстроковий термiн використання, не амортизуються i
аналiзуються на предмет знецiнення принаймнi щороку.
11)
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення
корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного
тестування Компанiя визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є
бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi кошти,
за мiнусом витрат на продаж i вартостi його використання. Сума вiдшкодування активу
визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв i таке
надходження коштiв, в основному, не залежить вiд iнших активiв або груп активiв.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Коли балансова вартiсть активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму його
вiдшкодування, вважається, що кориснiсть активу зменшилася i його вартiсть списується до
суми вiдшкодування. При оцiнцi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття
очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки
дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й
ризики, властивi цьому активу. При визначенi справедливої вартостi за мiнусом витрат на
продаж використовується вiдповiдна модель оцiнки. Зменшення корисностi нафтогазових
активiв тестується по кожному родовищу, оскiльки родовище - це найменша одиниця
нафтогазових активiв, що генерує грошовi потоки.
Однак при цьому береться до уваги той факт, що якщо окремi, чiтко iдентифiкованi активи, якi є
частиною родовища (наприклад, свердловина), не будуть приносити Компанiї майбутнiх
економiчних вигiд, такi окремi активи можуть бути знецiненi окремо.
Для цiлей оцiнки зменшення корисностi нафтогазових активiв Компанiя замовляє звiти по оцiнцi
резервiв у незалежної iнженерної компанiї. Такий звiт по резервах був пiдготовлений Компанiєю
станом на 1 квiтня 2019 року. При здiйсненнi оцiнки зменшення корисностi Компанiя
використовує визначення "оцiненi майбутнi грошовi потоки" в значеннi грошових потокiв, якi

оцiнюються виходячи з пiдтверджених розроблених резервiв.
Компанiя здiйснює свої розрахунки зменшення корисностi виходячи з детальних бюджетiв та
прогнозних розрахункiв, якi готуються окремо для кожної одиницi, що генерує грошовi кошти в
межах Компанiї, на яку припадають iндивiдуальнi активи. Бюджети та прогнознi розрахунки
зазвичай здiйснюються на перiод 5 рокiв або на перiод до повного виснаження запасiв (для
нафтогазових активiв). На перiод бiльшої тривалостi розраховуються ставки довгострокового
зростання, що застосовуються до прогнозованих грошових потокiв пiсля п'ятого року.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутку чи збитку, окрiм попередньо
переоцiненого майна, вартiсть переоцiнки якого вiдображалась в iнших сукупних доходах. У
цьому випадку зменшення корисностi активiв визнається в iнших сукупних доходах у сумi, що
не перевищує суму ранiше визнаного резерву переоцiнки.
На кожну звiтну дату здiйснюється оцiнка наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення
корисностi, визнаний щодо активу ранiше, вже не iснує або зменшився. За наявностi таких ознак
Компанiя оцiнює суму вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для
активу в попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки,
застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку
вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансова вартiсть активу збiльшується до суми
його вiдшкодування. Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки,
вiдноситься за кредитом на iншi резерви у капiталi через iнший сукупний дохiд. Зменшення
балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того
самого активу, вiдноситься на iншi резерви у капiталi через iнший сукупний дохiд. Всi iншi
випадки зменшення балансової вартостi вiдносяться на фiнансовий результат. Однак якщо
збиток вiд знецiнення того самого переоцiненого активу ранiше був визнаний у складi
фiнансового результату, сторно цього збитку вiд знецiнення також визнається у складi
фiнансового результату.
12)
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною вартiстю або
амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки.
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за
зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим
свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це такий ринок,
на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх
обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку,
вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та їх
кiлькостi, що утримується Компанiєю. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний
денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, що
утримується Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї
може вплинути на цiну котирування.
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Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус
будь-якi оцiночнi резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки. Нарахованi проценти включають
амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або
дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований
купонний дохiд, не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних
статей звiту про фiнансовий стан як поточнi або довгостроковi зобов'язання, залежно вiд строку

погашення.
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна
ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження
(без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного
термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну
до валової балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка
використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою
до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають
кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших
змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти
амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної
вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є
невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Для активiв, якi є придбаними чи
створеними кредитно-знецiненими фiнансовими активами при первiсному визнаннi, ефективна
процентна ставка коригується на кредитний ризик, тобто розраховується на основi очiкуваних
грошових потокiв при первiсному визнаннi, а не на основi договiрних грошових потокiв.
13)
Фiнансовi активи
Первiсне визнання
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають дебiторську заборгованiсть, передоплати за
фiнансовi iнструменти, грошовi кошти та їх еквiваленти i короткостроковi депозити. Фiнансовi
активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з
угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при первiсному визнаннi є цiна
угоди.
Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує
рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi
поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або
методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.
Пiсля первiсного визнання щодо фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою
вартiстю, визнається оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що призводить до
визнання бухгалтерського збитку одразу пiсля первiсного визнання активу.
Всi звичайнi операцiї з придбання i продажу фiнансових активiв та передоплати за фiнансовi
активи вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання
з придбання активу, або на дату, коли здiйснюється передоплата за актив.
До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу
фiнансових активiв, умови яких вимагають передачу активiв у строки, встановленi
законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року жоден iз фiнансових активiв Компанiї
не був вiднесений до категорiй "фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки у фiнансових результатах", "фiнансовi активи, наявнi для продажу"
та "iнвестицiї, утримуванi до погашення".
Зменшення корисностi фiнансових активiв - класифiкацiя i подальша оцiнка - категорiї оцiнки
Компанiя класифiкує всi фiнансовi активи у категорiю оцiнки за амортизованою вартiстю.
Класифiкацiя та подальша оцiнка боргових фiнансових активiв залежить вiд (i) бiзнес-моделi
Компанiї для управлiння вiдповiдним портфелем активiв та (ii) характеристик грошових потокiв
за активом.
Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - бiзнес-модель
Бiзнес-модель вiдображає спосiб, у який Компанiя управляє активами з метою отримання
грошових потокiв. Метою Компанiї є виключно отримання передбачених договором грошових
потокiв вiд активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових

потокiв").
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Зменшення корисностi фiнансових активiв - оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки i визнає чистi збитки вiд зменшення корисностi
фiнансових активiв i договiрних активiв на кожну звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних
збиткiв вiдображає: (i) об'єктивну i зважену з урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом
оцiнки дiапазону можливих результатiв, (ii) вартiсть грошей у часi та (iii) всю обгрунтовану i
пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та прогнозованi майбутнi
економiчнi умови, доступну на звiтну дату без надмiрних витрат i зусиль.
Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, та договiрнi активи
вiдображаються в окремому звiтi про фiнансовий стан за вирахуванням оцiночного резерву пiд
очiкуванi кредитнi збитки.
Компанiя застосовує триетапну модель облiку зменшення корисностi на основi змiн кредитної
якостi з моменту первiсного визнання. Фiнансовий iнструмент, який не є знецiненим при
первiсному визнаннi, класифiкується як такий, що вiдноситься до Етапу 1. Для фiнансових
активiв Етапу 1 очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються за сумою, яка дорiвнює частинi
очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, що виникають внаслiдок дефолтiв, якi можуть
вiдбутися протягом наступних 12 мiсяцiв чи до дати погашення вiдповiдно до договору, якщо
вона настає до закiнчення 12 мiсяцiв ("12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки"). Якщо Компанiя
iдентифiкує значне пiдвищення кредитного ризику з моменту первiсного визнання, актив
переводиться в Етап 2, а очiкуванi кредитнi збитки за цим активом оцiнюються на основi
очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, тобто до дати погашення вiдповiдно до договору,
але з урахуванням очiкуваної передоплати, якщо вона передбачена ("очiкуванi кредитнi збитки
за весь строк"). Якщо Компанiя визначає, що фiнансовий актив є знецiненим, актив
переводиться в Етап 3, i очiкуванi по ньому кредитнi збитки оцiнюються як очiкуванi кредитнi
збитки за весь строк. Для придбаних чи створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв
очiкуванi кредитнi збитки завжди оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк.
Фiнансовi активи - списання
Фiнансовi активи списуються повнiстю або частково, коли Компанiя вичерпала всi практичнi
можливостi щодо їх стягнення i дiйшла висновку про необгрунтованiсть очiкувань вiдносно
вiдшкодування таких активiв. Списання - це подiя припинення визнання.
Компанiя не застосовує облiк хеджування.
Фiнансовi активи - припинення визнання
Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи погашенi або права на
отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть, або (б) Компанiя
передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про
передачу, i при цьому (i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з
володiнням активами, або (ii) Компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та
вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль.
Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю
продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю, iнша дебiторська заборгованiсть та
передоплати за фiнансовi iнструменти
Дебiторська заборгованiсть та передоплати за фiнансовi iнструменти визнаються за
справедливою вартiстю, а в подальшому переоцiнюється за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної процентної ставки.
Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку
визнається у прибутку чи збитку у складi iнших операцiйних витрат. Якщо дебiторська
заборгованiсть за основною дiяльнiстю або передоплата за фiнансовий iнструмент є такою, що
не може бути повернута, вона списується за рахунок вiдповiдного резерву. Повернення ранiше

списаних сум кредитується за рахунок iнших операцiйних витрат.

3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Прибутки та збитки визнаються у складi прибутку чи збитку при списаннi активу та пiд час
амортизацiї активу за ефективною процентною ставкою. Амортизована вартiсть розраховується
з урахуванням премiї або дисконту при придбаннi та доходiв чи витрат, що включаються у
розрахунок ефективної процентної ставки. Амортизацiя за методом ефективної процентної
ставки включається до фiнансових доходiв та фiнансових витрат у звiтi про прибутки та збитки
та iншi сукупнi доходи.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, депозити до запитання в банках та
iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний термiн яких не перевищує трьох
мiсяцiв. Суми, використання яких обмежене, виключаються зi складу грошових коштiв та їх
еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових коштiв. Грошовi кошти з обмеженим правом
використання включають депозити чи банкiвськi рахунки, використання яких є обмеженим
внаслiдок зобов'язання Компанiї вилучати кошти тiльки для цiльового призначення. Суми,
обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використати для розрахунку по
зобов'язаннях протягом принаймнi дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включено до складу
iнших непоточних активiв.
14)
Фiнансовi зобов'язання
Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання як позиковi кошти та кредиторська
заборгованiсть. Компанiя визначає класифiкацiю своїх фiнансових зобов'язань при первiсному
визнаннi. Компанiя не має фiнансових зобов'язань, облiкованих за справедливою вартiстю,
змiни якої вiдносяться на прибуток чи збиток.
При первiсному визнаннi всi фiнансовi зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю та, у
випадку кредитiв i позикових коштiв, з урахуванням прямих витрат, пов'язаних з операцiєю.
Пiсля первiсного визнання всi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної процентної ставки.
Прибутки та збитки визнаються у складi прибутку чи збитку при списаннi зобов'язання та пiд
час амортизацiї зобов'язання за методом ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням премiї або дисконту при придбаннi та доходiв чи витрат, що
включаються у розрахунок ефективної процентної ставки. Амортизацiя за методом ефективної
процентної ставки включається до фiнансових витрат у звiтi про прибутки та збитки та iншi
сукупнi доходи.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення
строку погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового
зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у
випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов'язання, визнання первiсного
зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в
балансовiй вартостi зобов'язань у складi прибутку чи збитку.
15)
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань iз подальшим включенням до звiту про
фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування
юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на
основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. При
цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та (б) повинне мати
юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi ведення звичайної комерцiйної

дiяльностi, (ii) у разi невиконання зобов'язань за платежами (подiя дефолту) та (iii) у випадку
неплатоспроможностi чи банкрутства.
16)
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть природного газу, сирої нафти та нафтопродуктiв облiковуються за методом
середньозваженої собiвартостi. Iншi запаси облiковуються за методом перших за часом
надходжень.
Собiвартiсть складається з таких компонентiв:
Сировина та матерiали
o
цiна придбання за методом перших за часом надходжень
запасiв;
Сира нафта, газ, газовий конденсат та продукти переробки
o
знос та виснаження, прямi
матерiальнi витрати, витрати працi та пропорцiйна частина виробничих накладних витрат,
розподiлених на основi нормальної виробничої потужностi
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Чиста вартiсть реалiзацiї - це попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус
попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для
здiйснення продажу.
17)
Активи у формi права користування
Компанiя орендує рiзноманiтнi офiснi примiщення, обладнання та транспортнi засоби. Договори
можуть включати як компоненти, якi є договорами оренди, та i компоненти, якi не є договорами
оренди. Компанiя розподiляє винагороду за договором мiж компонентами оренди та
компонентами, якi не є орендою, на основi їх вiдносної цiни вiдокремленої угоди.
Активи, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюються за приведеною вартiстю.
Активи у формi права користування оцiнюють за первiсною вартiстю, яка включає:
"
суму первiсної оцiнки зобов'язання з оренди;
"
оренднi платежi на дату початку оренди чи до неї, за вирахуванням отриманих
стимулюючих платежiв за орендою;
"
будь-якi первiснi прямi витрати; та
"
витрати на вiдновлення активу до стану, який вимагається умовами договорiв оренди.
Активи у формi права користування, як правило, амортизуються лiнiйним методом протягом
строку корисного використання активу або строку оренди, залежно вiд того, який з них
закiнчиться ранiше. Якщо Компанiя достатньою мiрою упевнена у виконаннi опцiону на
придбання, Компанiя амортизує актив у формi права користування протягом строку корисного
використання базового активу. Компанiя розраховує амортизацiю активiв у формi права
користування лiнiйним методом протягом оцiночного строку їх корисного використання, а саме:
Строки корисного використання у роках
Будiвлi
20
Машини та обладнання
5
Транспортнi засоби 5
18)
Зобов'язання з оренди
Зобов'язання, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюються за приведеною
вартiстю. Оренднi зобов'язання включають чисту приведену вартiсть наступних орендних
платежiв:
"
фiксованих платежiв (у тому числi, по сутi, фiксованих платежiв) за вирахуванням
будь-яких стимулюючих платежiв за орендою до отримання,
"
змiнного орендного платежу, який залежить вiд iндексу чи ставки, що спочатку
оцiнюється з використанням iндексу або ставки на дату початку оренди,
"
сум, очiкуваних до сплати Компанiєю за гарантiями лiквiдацiйної вартостi,
"
цiни виконання опцiону на придбання, за умови, що Компанiя достатньою мiрою
упевнена у виконаннi цього опцiону, та
"
сплату штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає виконання

Компанiєю цього опцiону.
Оренднi платежi дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної у договiр
оренди. Якщо цю ставку легко визначити неможливо, що, як правило, має мiсце у випадку
наявних у Компанiї договорiв оренди, Компанiя використовує ставку залучення додаткових
позикових коштiв - це ставка, за якою Компанiя могла б залучити на аналогiчний строк та за
аналогiчного забезпечення позиковi кошти, необхiднi для отримання активу вартiстю,
аналогiчною вартостi активу у формi права користування в аналогiчних економiчних умовах.
Для визначення ставки залучення додаткових позикових коштiв Компанiя використовувала
середньозваженi процентнi ставки на позиковi кошти, опублiкованi Нацiональним банком
України.
Компанiя зазнає впливу ризику потенцiйного збiльшення змiнних орендних платежiв у
майбутньому, що залежать вiд iндексу чи ставки, яке не вiдображається в орендному
зобов'язаннi, доки не вступить у силу. Пiсля проведення коригувань орендних платежiв, якi
залежать вiд iндексу чи ставки, виконується переоцiнка зобов'язання з оренди з коригуванням
вартостi активу у формi права користування.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Оренднi платежi розподiляються мiж основною сумою зобов'язань та фiнансовими витратами.
Фiнансовi витрати вiдображаються у складi прибутку чи збитку протягом усього перiоду оренди
для того, щоб забезпечити постiйну перiодичну процентну ставку за непогашеним залишком
зобов'язання за кожний перiод.
Платежi за короткостроковою орендою обладнання i транспортних засобiв та орендою
будь-яких активiв iз низькою вартiстю визнаються лiнiйним методом як витрати у складi
прибутку чи збитку. Короткострокова оренда - це договiр оренди строком не бiльше 12 мiсяцiв.
Активи з низькою вартiстю включають активи з рiчними орендними платежами не бiльше 20
тисяч гривень.
19)
Операцiйна оренда
У випадках, коли Компанiя виступає орендодавцем за договором оренди, за якою всi ризики та
вигоди, притаманнi володiнню активом, практично не передаються орендарю (тобто у випадку
операцiйної оренди), оренднi платежi за договорами операцiйної оренди вiдображаються у
складi iнших доходiв лiнiйним методом.
20)
Забезпечення
Загальнi положення
Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має теперiшнє зобов'язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує iмовiрнiсть, що для погашення зобов'язання
вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може
бути достовiрно оцiнена. В разi iснування декiлькох аналогiчних зобов'язань iмовiрнiсть вибуття
ресурсiв пiд час розрахункiв визнається з урахуванням класу зобов'язань у цiлому. Якщо
Компанiя передбачає отримання вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за
договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку,
коли отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву,
вiдображаються у прибутку чи збитку за вирахуванням вiдшкодування. Якщо сума резерву
розраховується з використанням грошових потокiв, визначених для погашення iснуючого
зобов'язання, його балансова вартiсть є приведеною вартiстю таких грошових потокiв.
Зобов'язання з лiквiдацiї активiв
Забезпечення пiд витрати, пов'язанi з вибуттям (виведенням з експлуатацiї) активiв, визнаються
при введеннi в експлуатацiю нафтогазових активiв та активiв розвiдки i оцiнки. Резерв пiд
виведення активiв з експлуатацiї визнається у повному обсязi при встановленнi вiдповiдного
обладнання. Резерв визначається в сумi витрат, що, як очiкується, будуть понесенi наприкiнцi
перiоду експлуатацiї вiдповiдного активу, дисконтованi до їх поточної вартостi. Витрати на
визнання резерву пiд виведення активiв з експлуатацiї включаються до складу вiдповiдного
активу i, таким чином, вiдображаються у прибутках та збитках у складi витрат з амортизацiї

нафтогазових активiв, що розраховуються виробничим методом вiдповiдно до полiтики
Компанiї. Витрати перiоду, пов'язанi зi змiнами у чистiй приведенiй вартостi резерву пiд
виведення з активiв експлуатацiї, що виникають внаслiдок дисконтування, включаються до
складу фiнансових витрат. Попередньо оцiненi майбутнi платежi, пов'язанi з вибуттям активiв,
переглядаються щороку i, за необхiднiстю, коригуються.
Змiни у попередньо оцiнених майбутнiх платежах або у ставцi дисконту вiдображаються
наступним чином:
a.
змiни у зобов'язаннях змiнюють резерв з дооцiнки або уцiнки, що були визнанi ранiше за
вiдповiдним активом таким чином, що:
i.
зменшення зобов'язання визнається в iншому сукупному доходi та збiльшує суму
дооцiнки в капiталi, крiм сторнування сум попереднiх уцiнок, що були визнанi ранiше у складi
прибутку чи збитку;
ii.
збiльшення зобов'язання визнається у складi прибутку чи збитку, крiм тiєї суми, що
повинна бути визнана в iншому сукупному доходi та зменшує ранiше визнаний резерв
переоцiнки у капiталi, пов'язаний з цим активом.
b.
у разi, коли зменшення зобов'язання перевищує балансову вартiсть активу, що була б
визнана, якби актив облiковувався за собiвартiстю, таке перевищення одразу визнається у
прибутках та збитках.
c.
змiни в резервi переоцiнки, що виникають внаслiдок змiни у зобов'язаннях, визнаються та
розкриваються в iншому сукупному доходi окремо.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
21)
Частки участi у спiльних пiдприємствах та спiльних операцiях
Компанiя має частки у спiльних операцiях. Компанiя облiковує свою частку участi у спiльних
операцiях шляхом облiку її активiв, включаючи її частку будь-яких активiв, що знаходяться у
спiльнiй власностi, її зобов'язань, включаючи її частку будь-яких спiльно прийнятих зобов'язань;
її доходiв вiд продажу її частки обсягу виробленої спiльною операцiєю продукцiї, її частки
доходiв вiд продажу обсягу виробленої спiльною операцiєю продукцiї та її витрат, включаючи її
частку будь-яких спiльно понесених витрат.
22)
Iнвестицiї у дочiрнi та асоцiйованi компанiї i спiльнi пiдприємства
Дочiрнi компанiї - це суб'єкти господарювання, якi контролює Компанiя. Iнвестор контролює
об'єкт iнвестування, коли вiн має права на змiннi результати дiяльностi суб'єкта iнвестування
або зазнає пов'язаних iз ним ризикiв та має можливiсть впливати на цi результати завдяки своїм
владним повноваженням щодо об'єкта iнвестування.
Iнвестицiї у дочiрнi та асоцiйованi компанiї i спiльнi пiдприємства оцiнюються за первiсною
вартiстю за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Витрати на здiйснення операцiї
капiталiзуються у первiснiй вартостi iнвестицiї. Витрати на здiйснення операцiї - це витрати,
безпосередньо пов'язанi з придбанням iнвестицiї, наприклад, винагорода за професiйнi юридичнi
послуги, податки, що стягуються при перереєстрацiї права власностi, та iншi витрати, пов'язанi
iз придбанням.
Первiсна вартiсть iнвестицiй також включає умовну винагороду. Iнвестицiї аналiзуються на
предмет знецiнення в усiх випадках, коли iснують ознаки того, що балансову вартiсть iнвестицiї
неможливо вiдшкодувати. Якщо вартiсть вiдшкодування iнвестицiї (її справедлива вартiсть за
вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, залежно вiд того, яка з них бiльше) є
меншою за її балансову вартiсть, балансова вартiсть зменшується до вартостi вiдшкодування
iнвестицiї. Збиток вiд знецiнення визнається через прибуток чи збиток у сумi, на яку балансова
вартiсть активу перевищує його вартiсть вiдшкодування.
Iнвестицiя списується з балансу пiсля її вибуття. Рiзниця мiж справедливою вартiстю
надходжень вiд продажу та часткою балансової вартостi iнвестицiї, що вибула, визнається у
складi прибутку чи збитку як прибуток чи збиток вiд вибуття. Цей самий принцип
застосовується у разi, якщо вибуття iнвестицiї призводить до того, що iнвестицiя у дочiрню
компанiю стає iнвестицiєю у спiльне пiдприємство або асоцiйовану компанiю, яка оцiнюється за

первiсною вартiстю.
23)
Виплати працiвникам
Витрати на заробiтну плату, внески до Державного пенсiйного фонду України i фондiв
соцiального страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також премiї та негрошовi
винагороди (медичне обслуговування та iншi соцiальнi пiльги) нараховуються у тому роцi, в
якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Компанiї.
План iз встановленими внесками. Компанiя здiйснює на користь своїх працiвникiв передбачений
законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України. Внесок
розраховується як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на витрати
по мiрi його здiйснення.
План iз встановленими виплатами. Компанiя бере участь в обов'язковому державному
пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю
працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров'я
умовами. Згiдно з колективними угодами мiж Компанiєю та її працiвниками, Компанiя також
має зобов'язання зi здiйснення одноразових платежiв своїм працiвникам пiсля виходу на пенсiю
за певних умов.
Зобов'язання, визнане у звiтi про фiнансовий стан у зв'язку з пенсiйним планом iз встановленими
виплатами, являє собою поточну вартiсть зобов'язання за планом iз встановленими виплатами на
звiтну дату за вирахуванням коригувань на невизнану вартiсть минулих послуг. Зобов'язання за
планом iз встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуарiями за
методом прогнозованої умовної одиницi. Приведена вартiсть зобов'язання за пенсiйним планом
iз встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової доходностi державних облiгацiй, строк
погашення яких приблизно вiдповiдає строку вказаного зобов'язання.
У 2020 роцi для дисконтування пенсiйних зобов'язань керiвництво застосувало ринковi ставки за
деномiнованими у гривнi державними облiгацiями iз вiдповiдним строком погашення.
Вартiсть минулих послуг визнається одразу у звiтi про фiнансовi результати, а переоцiнки
визнаються в iншому сукупному доходi.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Вартiсть пенсiйного плану iз встановленими виплатами та iнших довгострокових програм для
працiвникiв, а також приведена вартiсть зобов'язання з пенсiйних виплат визначаються з
використанням актуарних оцiнок. Актуарна оцiнка полягає у визначеннi ставки дисконту,
майбутнього зростання розмiру заробiтної плати, рiвня смертностi та майбутнього зростання
розмiру пенсiйних виплат. Складнiсть оцiнки i основних припущень та довгостроковий характер
зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами роблять його вкрай чутливим до
змiн у цих припущеннях. Усi припущення переглядаються станом на кожну звiтну дату
(Примiтка 26).
24)
Визнання виручки
Виручка - це дохiд, що виникає у ходi звичайної дiяльностi Компанiї. Виручка визнається в сумi
цiни угоди. Цiна угоди - це сума винагороди, право на яку Компанiя очiкує отримати в обмiн на
передачу контроля над обiцяними товарами чи послугами покупцю, без урахування сум,
одержаних вiд iменi третiх сторiн. Виручка визнається за вирахуванням знижок, повернень та
податкiв на додану вартiсть, експортного мита та iнших аналогiчних обов'язкових платежiв.
Виручка вiд продажу нафти i нафтопродуктiв визнається на момент переходу контроля над
товаром до покупця, тобто коли товари поставленi покупцю, покупець має повну свободу дiй
щодо товарiв i коли вiдсутнє невиконане зобов'язання, яке може вплинути на приймання
покупцем товарiв. Мiсцем передачi зазвичай вважається пункт, де товар фiзично передається на
судно, трубопровiдним або iншим транспортом.
Виручка вiд продажу продуктiв нафтопереробки визнається, коли право власностi на них
передається покупцю. Поставка вважається виконаною, коли товари були доставленi у
визначене мiсце, ризики застарiння та втрати перейшли до покупця, i покупець прийняв товари

вiдповiдно до договору, строк дiй положень про приймання закiнчився або у Компанiї наявнi
об'єктивнi докази того, що всi критерiї приймання були виконанi.
Виручка вiд продажу газу визнається у перiодi, коли досягається згода щодо кiлькостi i цiни, i
виручка може бути достовiрно визначена та юридично пiдлягає сплатi. До цiєї дати всi ризики та
вигоди вiд володiння газом зберiгаються за Компанiєю.
Компанiя проводить оцiнку своїх доходiв за спецiальними критерiями, за якими визначається,
чи виступає вона принципалом або агентом. Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як
принципал за всiма своїми джерелами виручки, крiм операцiй з нефiнансовими активами по
агентських домовленостях, де Компанiя не несе значнi ризики та винагороди за правом
власностi на проданi товари, та якi не пiдлягали використанню у власнiй виробничiй дiяльностi.
Вважається, що елемент фiнансування вiдсутнiй, оскiльки продажi здiйснюються iз наданням
вiдстрочки платежу, що вiдповiдає ринковiй практицi.
Дебiторська заборгованiсть визнається, коли товари поставленi, оскiльки на цей момент
винагорода є безумовною, тому що настання строку платежу зумовлене тiльки плином часу.
Реалiзацiя послуг
Компанiя надає послуги за договорами з фiксованою винагородою. Виручка вiд реалiзацiї
послуг визнається в облiковому перiодi, коли такi послуги наданi та сума виручки може бути
достовiрно визначена.
Компанiя не очiкує укладання договорiв, в яких перiод мiж передачею обiцяних товарiв чи
послуг покупцю i оплатою їх покупцем перевищує один рiк. Як наслiдок, Компанiя не коригує
цiну угоди на вплив вартостi грошей у часi.
Доходи у негрошовiй формi
Частина доходу Компанiї вiд реалiзацiї надходить у негрошовiй формi. Цi операцiї, як правило,
вiдбуваються у формi непрямих розрахункiв рiзнорiдними товарами або послугами вiд кiнцевого
споживача (бартернi операцiї). Продажi та закупiвлi, що, як очiкуються, будуть врегульованi у
формi взаєморозрахункiв, визнаються на основi управлiнської оцiнки справедливої вартостi, яка
буде отримана чи передана у ходi негрошових розрахункiв. Справедлива вартiсть визначається
на основi ринкової iнформацiї.
Негрошовi операцiї були виключенi зi звiту про рух грошових коштiв.
25)
Податок на прибуток
У цiй окремiй фiнансовiй звiтностi податки були нарахованi вiдповiдно до вимог законодавства,
яке було чинним або фактично набуло чинностi станом на звiтнi дати. Витрати з податку на
прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi
прибутку чи збитку, якщо тiльки вони не стосуються операцiй, якi вiдображенi у цьому самому
або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Поточний податок
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi
перiоди. Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оцiночних показниках, якщо
фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi
податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується вiдповiдно до методу балансових зобов'язань
щодо всiх тимчасових рiзниць на звiтну дату, що виникають мiж податковою базою активiв i
зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць,
за винятком:
o
ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання
гудвiлу, активу чи зобов'язання вiд господарської операцiї, яка не є об'єднанням пiдприємств та
пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток

або збиток; та
o
щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в спiльнi
пiдприємства, коли можна контролювати час сторнування тимчасової рiзницi та iснує
ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподатковуваних тимчасових рiзниць та
перенесених на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв у сумi майбутнього
ймовiрного оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковуванi
тимчасовi рiзницi, а також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi збитки, за
винятком:
o
ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив, пов'язаний з неоподатковуваними
тимчасовими рiзницями вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй
операцiї, що не є об'єднанням пiдприємств та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на
бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток чи збиток; та
o
щодо всiх неоподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в спiльнi
пiдприємства, вiдстроченi податковi активи визнаються тiєю мiрою, якою iснує ймовiрнiсть, що
тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому i буде отриманий
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
На кожну звiтну дату Компанiя переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв
i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого
вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи
переоцiнюються Компанiєю на кожну звiтну дату i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть
одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати
вiдстрочений податковий актив. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за
податковими ставками, застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя
активу чи погашеннi зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на
звiтну дату податкових ставок i положень податкового законодавства.
Вiдстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капiталi, визнається у
складi iнших сукупних доходiв.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, що виникають у одного суб'єкта господарювання та в межах
компетенцiї одного податкового органу.
26)
Iншi податки
Дiяльнiсть Компанiї щодо видобутку вуглеводнiв оподатковується рентною платою. Рентна
плата розраховуються виходячи з обсягiв видобутої продукцiї та вiдносяться на витрати в тому
перiодi, коли продукцiя була видобута.
27)
Умовнi зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються в окремiй фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує
iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, для того, щоб розрахуватися
за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi (Примiтка 29).
Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли
ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
28)
Аванси та передоплати виданi
Аванси та передоплати виданi облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
Аванси та передоплати, виданi з метою придбання активу, включаються до складу його
балансової вартостi пiсля того, як Компанiя отримала контроль над цим активом i якщо iснує
ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з таким активом.
Iншi передоплати списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi
вони були здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була

здiйснена передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується
належним чином, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за
рiк.
29)
Акцiонерний капiтал
Простi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй,
облiковуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв
30)
Прибуток на акцiю
Базисний прибуток на акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку чи збитку, що належить
акцiонерам Компанiї, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй в обiгу протягом року, крiм
викуплених власних акцiй.
31)
Змiна iнвестицiй у спiльнi операцiї
Компанiя має iнвестицiї у спiльнi операцiї. Вiдповiдно до договiрних угод, частка в активах та
зобов'язаннях цих спiльних операцiй є меншою за частку в чистому прибутку за перiод,
що пiдлягає розподiлу мiж учасниками. Вiдповiдна рiзниця мiж частками у чистих активах та
результатi за перiод визнається як змiна iнвестицiй у спiльнi операцiї безпосередньо у складi
капiталу.
32)
Дивiденди
Дивiденди визнаються у складi зобов'язань та вираховуються з капiталу, коли вони були
оголошенi Загальними зборами акцiонерiв.
Вiдповiдно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рiк" вiд 15 грудня 2020
року, господарськi товариства, 50% i бiльше акцiй яких належать господарським товариствам,
частка держави яких становить 100%, як ПАТ "УКРНАФТА", Загальнi збори акцiонерiв якого не
приймають рiшення про розподiл дивiдендiв до 1 травня року, наступного за звiтним перiодом,
повиннi сплатити щонайменше 90% їх чистого прибутку до Державного бюджету та
мiноритарним акцiонерам пропорцiйно їхнiм часткам володiння.
Iнформацiя про будь-якi дивiденди, оголошенi пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до
ухвалення фiнансової звiтностi до випуску, розкривається у фiнансовiй звiтностi.
33)
Податок на додану вартiсть
ПДВ стягується за трьома ставками: 20% стягується при поставках товарiв чи послуг на
територiї України, включаючи поставки без чiтко визначеної суми винагороди, та iмпортi
товарiв в Україну (крiм випадкiв, чiтко передбачених законодавством); 0% застосовується при
експортi товарiв; 7% застосовується при постачаннi фармацевтичних препаратiв i медичного
обладнання з мiсцем постачання в Українi та iмпортi цих товарiв в Україну. Вихiдний ПДВ при
продажу товарiв та послуг облiковується у момент отримання товарiв чи послуг клiєнтом або у
момент надходження платежу вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбулося ранiше. Таким
моментом є дата випуску податкової накладної з ПДВ, яка повинна бути зареєстрована в
Єдиному реєстрi податкових накладних у встановлений термiн. Вхiдний ПДВ облiковується у
момент отримання товарiв/послуг або в момент здiйснення авансового платежу, залежно вiд
того, що вiдбулося ранiше, або на дату проведення iмпортної операцiї (для iмпортованих
товарiв). Право на податковий кредит iз вхiдного ПДВ має бути пiдтверджене податковою
накладною з ПДВ, зареєстрованою у Єдиному реєстрi податкових накладних, або належним
чином оформленою iмпортною митною декларацiєю.
ПДВ, який стосується продажiв та закупок, визнається у звiтi про фiнансовий стан згорнуто i
показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. У тих
випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд
знецiнення облiковується за валовою сумою заборгованостi, включаючи ПДВ.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
34)
Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати включають процентнi витрати за позиковими коштами, процентнi витрати за

зобов'язанням з виведення активiв з експлуатацiї, зобов'язання за пенсiйним планом iз
встановленими виплатами та витрати на амортизацiю дисконту. Всi процентнi та iншi витрати за
позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням методу ефективної процентної
ставки.
35)
Фiнансовi доходи
Фiнансовi доходи включають процентнi доходи за банкiвськими депозитами та умовний
процентний дохiд вiд фiнансових активiв, облiкованих за амортизованою вартiстю.
4.
Суттєвi управлiнськi оцiнки та судження
Суттєвi управлiнськi оцiнки та судження. Пiд час застосування облiкової полiтики, визначеної у
Примiтцi 3, Компанiя робить оцiнки та припущення, що впливають на вiдображенi у фiнансовi
звiтностi суми активiв i зобов'язань. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються
на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо
майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин. Фактичнi результати
можуть вiдрiзнятись вiд цих оцiнок. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Компанiї також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються в
окремiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування
балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi
Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi
аспекти дiяльностi, включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують
змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є нечiткими, а їх тлумачення
залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних i центральних органiв влади, а також iнших
державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень законодавства непоодинокi.
Керiвництво вважає, що його тлумачення положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть
Компанiї, є правильним i дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до
законодавства, яке регулює її дiяльнiсть, i що Компанiя нарахувала та сплатила всi належнi
податки та збори.
Компанiя виступає в якостi вiдповiдача у кiлькох судових процесах iз податковими органами та
своїми контрагентами. Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 25) є
оцiненими керiвництвом витратами, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових
рiшень. Крiм цього, Компанiя визначила певнi умовнi зобов'язання податкового характеру, якi,
на думку керiвництва, не потребують нарахування у фiнансовiй звiтностi. Такi умовнi
зобов'язання описанi у Примiтцi 29.
Керiвництво облiковує забезпечення штрафiв та пенi за несвоєчасну сплату податкiв у статтi
"Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi". У процесi розрахунку забезпечення пiд
пенi за несвоєчасну сплату податкiв керiвництво врахувало наступнi основнi припущення:
"
граничний термiн сплати податкового зобов'язання;
"
дата, на яку повнiстю визнаються суми податкових нарахувань згiдно з податковими
повiдомленнями-рiшеннями.
Крiм того, керiвництво Компанiї робить кроки щодо оскарження надiсланих податковими
органами повiдомлень-рiшень про податковi нарахування i вважає, що в нього є всi належнi
пiдстави та обгрунтування вiдповiдно до законодавства, щоб успiшно вiдстояти свою позицiю,
отже, керiвництво розкриває iнформацiю про вiдповiднi повiдомлення-рiшення податкових
органiв у складi забезпечень з огляду на невизначенiсть суми та/чи строкiв розрахункiв.
Протягом 2020 року Компанiя досягла домовленостi з податковими органами та погасила значну
частину податкових зобов'язань, нарахованих у попереднiх роках, i сплатила пов'язанi з ними
штрафи та пеню за несвоєчасну сплату податкiв. У результатi, суттєву частину резерву було
використано за рахунок вiдповiдного погашення, i кiлька судових процесiв iз податковими

органами були врегульованi (Примiтка 25).
Решта резервiв пiд штрафи та пеню за несвоєчасну сплату податкiв стосується
повiдомлень-рiшень про податковi нарахування, якi є предметом спору з податковими органами.
Цi резерви стосуються рентної плати та акцизного збору та залишаються сферою описаних вище
суттєвих управлiнських оцiнок i суджень.
4.
Суттєвi управлiнськi оцiнки та судження (продовження)
Оцiнка нафтогазових запасiв
Комерцiйнi запаси, що використовуються пiд час розрахунку виснаження, для цiлей тестування
на предмет зменшення корисностi активiв визначаються за допомогою оцiнки iснуючих
нафтогазових запасiв, коефiцiєнтiв видобутку i майбутнiх цiн на газ та нафту. Оцiнки
керiвництва щодо нафтогазових запасiв грунтуються на звiтах незалежних iнженерiв ("звiти
запасiв"). Останнiй такий звiт був пiдготовлений станом на 1 квiтня 2019 року компанiєю
Degolyer and MacNaughton. Керiвництво вважає, що цей звiт з оцiнки нафтогазових запасiв являє
собою найбiльш точну оцiнку запасiв Компанiї, i використовує його в якостi основи аналiзу
знецiнення. Комерцiйнi запаси - це пiдтвердженi розробленi нафтогазовi запаси, що визначенi як
очiкувана кiлькiсть сирої нафти, природного газу та газового конденсату, геологiчнi, геофiзичнi
та iнженернi властивостi яких достовiрно свiдчать про те, що такi запаси можуть бути видобутi з
вiдомих покладiв протягом майбутнiх рокiв i вважаються комерцiйно рентабельними.
Майбутнi витрати на розробку оцiнюються з використанням припущень стосовно кiлькостi
свердловин, необхiдних для виробництва комерцiйних запасiв, вартостi таких свердловин та
вiдповiдного виробничого обладнання та iнших капiтальних витрат.
Оцiнка пiдтверджених розроблених запасiв вiдноситься до майбутнiх проектiв з дослiдження i
розробки тiльки за умови iснування зобов'язань з фiнансування та отримання вiдповiдних
регулятивних дозволiв для виконання таких проектiв, або коли iснує достовiрна впевненiсть у їх
отриманнi. Крiм цього, оцiнка пiдтверджених розроблених запасiв включає лише тi обсяги, якi з
достатньою iмовiрнiстю можуть бути реалiзованi на ринку.
Всi пiдтвердженi розробленi запаси пiдлягають перегляду як у бiк збiльшення, так i в бiк
зменшення вiдповiдно до нової iнформацiї, отриманої у результатi розвiдувального бурiння,
виробничої дiяльностi або змiн в економiчних факторах, включаючи цiну товарiв, умови
контрактiв та плани розвiдки. Загалом, змiна технiчного стану покладiв вуглеводнiв у результатi
отримання нової iнформацiї в ходi дiяльностi з дослiдження i розробки є найбiльш суттєвою
причиною перiодичного перегляду оцiнки запасiв.
Оцiнка нафтогазових резервiв за своєю суттю характеризується непевнiстю та потребує
застосування професiйного судження i перiодичних переглядiв у майбутньому. Вiдповiдно,
фiнансовi та облiковi оцiнки (такi як оцiнка дисконтованих грошових потокiв, амортизацiйних
вiдрахувань та зобов'язань з виведення з експлуатацiї активiв, переоцiнка та зменшення
корисностi основних засобiв), основою яких є пiдтвердженi розробленi запаси, також
пiдпадають пiд вплив змiн.
Загалом, оцiнка нерозвiданих або частково розвiданих родовищ є ще бiльш невизначеною щодо
їх майбутнього строку використання у порiвняннi з оцiнкою родовищ, що вже розробленi та
експлуатуються.
Змiни в оцiнцi пiдтверджених розроблених запасiв, а особливо в оцiнцi пiдтверджених
розроблених запасiв, впливають на суму виснаження основних засобiв, що стосуються
видобутку вуглеводнiв, та зменшення корисностi, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.
Зменшення пiдтверджених розроблених запасiв збiльшить амортизацiйнi вiдрахування (за умови
постiйного виробництва). Рiвень оцiнених комерцiйних запасiв є також вирiшальним чинником
при оцiнцi наявностi зменшення корисностi балансової вартостi будь-якого виробничого активу
Компанiї.
Переоцiнка основних засобiв та нафтогазових активiв
Щороку керiвництво Компанiї проводить аналiз, щоб оцiнити, чи балансова вартiсть об'єктiв
нафтогазових активiв та iнших основних засобiв (крiм транспортних засобiв та iнших основних

засобiв, якi облiковуються за первiсною вартiстю) суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої
вартостi станом на кiнець звiтного перiоду.
Цей аналiз грунтується на цiнових iндексах, технологiчних тенденцiях, вартостi будiвництва,
змiнах валютних курсiв пiсля дати останньої переоцiнки, доходностi профiльної дiяльностi та
iнших вiдповiдних факторах. Якщо результати аналiзу свiдчать про те, що справедлива вартiсть
об'єкта основних засобiв суттєво вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi, Компанiя проводить
додаткову переоцiнку.
Остання переоцiнка була здiйснена незалежним оцiнювачем станом на 1 жовтня 2019 року.
За результатами аналiзу, проведеного станом на 1 жовтня 2020 року, керiвництво визначило
ознаки зменшення корисностi, спричиненого iстотним падiнням цiн на нафту на свiтових
ринках, отже, було прийняте рiшення провести тестування зменшення корисностi, як описано
далi.
4.

Суттєвi управлiнськi оцiнки та судження (продовження)

Тестування зменшення корисностi
Для цiлей тестування зменшення корисностi Компанiя визначає вартiсть вiдшкодування
одиниць, якi генерують грошовi кошти, i окремих об'єктiв нафтогазових активiв та iнших
основних засобiв на основi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття iз
застосуванням методу дисконтованих грошових потокiв.
Модель дисконтованих грошових потокiв є чутливою до таких припущень:
o
пiдтвердженi та розробленi запаси вуглеводнiв щодо конкретного родовища;
o
майбутнi ставки рентної плати вiдповiдно до податкового законодавства України;
o
прогнознi цiни на сиру нафту, природний газ та газовий конденсат;
o
майбутнi обсяги виробництва;
o
ставки дисконту;
o
капiтальнi iнвестицiї;
o
прогнозний курс обмiну гривнi до долара США; та
o
прогнознi темпи iнфляцiї та зростання заробiтної плати.
Орiєнтовнi обсяги виробництва грунтуються на детальних даних про кожну виробничу одиницю
та враховують плани їх розвитку, узгодженi керiвництвом у рамках процесу довгострокового
планування. Майбутнi грошовi потоки коригуються з урахуванням ризикiв, що притаманнi тому
чи iншому активу, та дисконтуються за ставкою дисконту до оподаткування. Ставка дисконту
розраховується на основi середньозваженої вартостi капiталу Компанiї пiсля оподаткування.
Грошовi потоки включенi до моделi також пiсля оподаткування. Такi розрахунки вимагають
використання оцiнок та припущень.
Компанiя постiйно вiдслiдковує внутрiшнi та зовнiшнi iндикатори зменшення корисностi
матерiальних i нематерiальних активiв.
Результати тестування основних засобiв на предмет знецiнення докладно розкритi у Примiтцi
15.
Виснаження нафтогазових активiв
Нафтогазовi активи амортизуються виробничим методом, виходячи з пiдтверджених
розроблених запасiв вуглеводнiв.
На розрахунок виснаження виробничим методом може впливати рiзниця мiж фактичним
майбутнiм виробництвом i поточним прогнозованим виробництвом, яке базується на
пiдтверджених запасах. Балансова вартiсть нафтогазових активiв залежить вiд суттєвих змiн у
будь-яких факторах чи припущеннях, використаних пiд час оцiнки запасiв.
Такi фактори можуть включати:
o
Змiни у пiдтверджених та розроблених оцiнках запасiв;
o
Вплив рiзниць мiж фактичними товарними цiнами та припущеннями щодо товарних цiн
на пiдтвердженi розробленi запаси;

o
Пролонгацiю лiцензiй;
o
Непередбаченi проблеми в ходi дiяльностi з видобутку.
Iншi непоточнi активи
До складу iнших непоточних активiв в окремiй фiнансовiй звiтностi Компанiї включений
нематерiальний актив у сумi 3 440 608 тисяч гривень (у 2019 роцi - 3 894 324 тисячi гривень),
який являє собою право на стягнення платежiв за природний газ, вироблений Компанiєю в
Українi та фiзично переданий до нацiональної газотранспортної системи України (включаючи
пiдземнi сховища газу) протягом 2007-2014 рокiв (у 2019 роцi - протягом 2006-2014 рокiв).
Компанiя початково не визнала жодних доходiв вiд такої передачi природного газу, оскiльки
мiж Компанiєю та НАК "Нафтогаз" не було укладено вiдповiдних договорiв купiвлi-продажу до
31 грудня 2019 року через розбiжностi щодо регульованих цiн з боку Держави. У груднi 2020
року Компанiя реалiзувала 2 061 мiльйон кубiчних метрiв природного газу, видобутого в 2006
роцi, НАК "Нафтогаз" за 12 545 610 тисяч гривень (без ПДВ).
Цей нематерiальний актив був початково визнаний за первiсною вартiстю (за вирахуванням
нарахованої рентної плати) фiзично переданих в газотранспортну систему, але юридично не
реалiзованих товарно-матерiальних запасiв. Пiсля початкового визнання нематерiальнi активи
облiковуються за їх первiсною вартiстю мiнус накопиченi збитки вiд знецiнення. Цi
нематерiальнi активи мають безстроковий термiн використання, не амортизуються i
аналiзуються на предмет
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знецiнення принаймнi щороку. У сiчнi 2020 року Компанiя досягла мирової угоди з АТ
"Укртрансгаз" щодо визнання АТ "Укртрансгаз" факту отримання газу обсягом 2 061 мiльйон
кубiчних метрiв у 2006 роцi та пiдписала договори з НАК "Нафтогаз" про реалiзацiю вказаного
природного газу. У сiчнi 2020 року НАК "Нафтогаз" ухвалив отримання зазначеного природного
газу, i в груднi 2020 року Компанiя отримала вiд НАК "Нафтогаз" оплату грошовими коштами за
переданий природний газ у сумi 12 545 610 тисяч гривень, без ПДВ (Примiтка 9).
Станом на 31 грудня 2020 року право Компанiї на стягнення платежiв за природний газ,
вироблений та облiкований як нематерiальний актив, було вiдображено в сумi 3 440 608 тисяч
гривень (у 2019 роцi - 3 894 324 тисячi гривень), що являє собою 8 998 мiльйонiв кубiчних
метрiв природного газу (у 2019 роцi - 11 059 мiльйонiв кубiчних метрiв природного газу).
З урахуванням факту реалiзацiї природного газу протягом 2020 року, як описано вище,
керiвництво вважає, що вартiсть вiдшкодування цих нематерiальних активiв перевищує їх
балансову вартiсть станом на 31 грудня 2020 року.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року року цей газ знаходився у
газотранспортнiй системi, у тому числi у державних пiдземних газосховищах.
Як зазначено вище, Правлiння очiкує вiдшкодувати вартiсть цього активу в грошовiй або
натуральнiй формi, однак строки та характер таких розрахункiв залишаються невизначеними.
Представлення виручки вiд реалiзацiї розгорнуто або за чистою сумою
Коли Компанiя виступає принципалом, виручка вiд реалiзацiї та собiвартiсть реалiзованої
продукцiї представляються у звiтностi розгорнуто. Як розкрито в Примiтцi 9, Компанiя також
здiйснює реалiзацiю сирої нафти на аукцiонi та подальшу закупiвлю цiєї сирої нафти для
подальшої реалiзацiї. Компанiя проводить оцiнку своєї виручки за спецiальними критерiями, за
якими визначається, чи виступає вона принципалом або агентом. Коли Компанiя виступає
принципалом, виручка вiд реалiзацiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї представляються у
звiтностi розгорнуто. Якщо Компанiя реалiзовує товари чи послуги в якостi агента, виручка вiд
реалiзацiї вiдображається за чистою сумою, яка являє собою суму заробленої маржi/комiсiї.
Керiвництво визначає, чи вважається Компанiя принципалом або агентом у тiй чи iншiй
операцiї, на пiдставi аналiзу юридичної форми та сутностi договору мiж Компанiєю та її
бiзнес-партнерами. Це професiйне судження впливає на суму розкритої у звiтностi виручки вiд
реалiзацiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї, але не впливає на чистий дохiд або грошовi
потоки. Ознаки, якi вказують на те, що Компанiя виступає агентом у продажах на експорт та в

Українi, включають: незначний ризик володiння товарно-матерiальними запасами або його
вiдсутнiсть, вiдсутнiсть значних ризикiв та винагород, пов'язаних iз реалiзацiєю товарiв або
послуг, встановлена сума доходу Компанiї, яка являє собою фiксовану комiсiю за кожну
операцiю, вiдсутнiсть у Компанiї можливостi вибору постачальникiв та права вiльно
встановлювати цiну реалiзацiї.
Виручка вiд реалiзацiї сирої нафти на аукцiонах i подальшого викупу цiєї сирої нафти
визнається за чистою сумою. Комiсiйнi за угодами, в яких Компанiя виступає агентом,
визнаються у собiвартостi реалiзованої продукцiї. Комiсiйнi за угодами, в яких Компанiя
виступає агентом, визнаються пiсля вирахування з доходiв вiд реалiзацiї усiх вiдповiдних витрат
на збут та iнших витрат на виконання функцiй агента i комiсiйний дохiд вiд роздрiбної торгiвлi
вiдображається за фiксованою маржою на обсяг реалiзацiї.
Виручка вiд реалiзацiї природного газу та його подальшого викупу з метою обмiну обсягiв
природного газу поточного видобування на обсяги природного газу, що зберiгається у пiдземних
газосховищах, визнається за чистою сумою.
Ймовiрнiсть реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв
Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою суму податку на прибуток, яка може бути
зарахована проти майбутнiх податкiв на прибуток, i вiдображається в окремому звiтi про
фiнансовий стан. Вiдстроченi активи з податку на прибуток визнаються лише тiєю мiрою, в якiй
iснує iмовiрнiсть використання вiдповiдного податкового кредиту.
Це передбачає наявнiсть тимчасових рiзниць, сторнування яких очiкується у майбутньому, i
наявнiсть достатнього майбутнього оподатковуваного прибутку для здiйснення вирахувань.
Оцiнка майбутнiх оподатковуваних прибуткiв та суми податкового кредиту, використання якого
є можливим у майбутньому, базується на бiзнес-планi, який готує керiвництво, та результатах
його екстраполяцiї на майбутнi перiоди. Керiвництво Компанiї оцiнило майбутню
рентабельнiсть на основi моделi прогнозiв
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майбутнiх грошових потокiв, розробленої на пiдставi деталiзованих вхiдних даних щодо обсягiв,
цiн, використання, макроекономiчних iндексiв тощо.
За результатами оцiнки моделi поточного року, керiвництво переконане у рентабельностi
Компанiї в осяжному майбутньому.
Оцiнка знецiнення дебiторської заборгованостi
Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв Компанiя застосовує два пiдходи: (i) оцiнка на
iндивiдуальнiй основi; (ii) оцiнка на портфельнiй основi вiдповiдно до матрицi резервування.
Компанiя виконує оцiнку на iндивiдуальнiй основi для дебiторської заборгованостi з
унiкальними характеристиками кредитного ризику, значними сумами або унiкальними
договiрними умовами.
Очiкуваний рiвень збиткiв оснований на оплатах клiєнтами за перiод у 36 мiсяцiв до кожної
звiтної дати та вiдповiдних iсторичних кредитних збиткiв за цей перiод. Рiвнi збиткiв за минулi
перiоди коригуються з урахуванням поточної та прогнозної iнформацiї про макроекономiчнi
фактори, що впливають на здатнiсть покупцiв погашати дебiторську заборгованiсть.
У процесi оцiнки на iндивiдуальнiй основi Компанiя аналiзує кожного дебiтора iз
використанням наявної iнформацiї, яка дозволяє оцiнити його фiнансовий стан та лiквiднiсть,
оцiнює справедливу вартiсть поточних та непоточних фiнансових активiв дебiтора i, де
практично можливо, фiнансовий стан та лiквiднiсть дебiторiв дебiтора Компанiї, а також
проводить аналiз коефiцiєнтiв оборотностi та подальших погашень, здiйснених пiсля звiтної
дати.
Передоплата вiд НАК "Нафтогаз"
У груднi 2020 року Компанiя отримала вiд її материнської компанiї НАК "Нафтогаз"
передоплату в сумi 23 591 128 тисяч гривень (включно з ПДВ) за природний газ майбутнього
видобутку для погашення її заборгованостi за податковими зобов'язаннями та сплати пов'язаних

iз нею штрафiв i пенi за несвоєчасну сплату податкiв, акумульованих з 2015 року.
Передоплату було здiйснено в гривнях за змiнний обсяг природного газу за цiною, яку буде
деномiновано в євро та визначено на основi ринкових умов станом на дату майбутньої реалiзацiї
вiдповiдного природного газу. Вiдповiдно до договору, Компанiя зобов'язана реалiзувати не
менше 40-50% її рiчного обсягу видобутку природного газу залежно вiд перiоду. Отже, залишок
непогашеної передоплати залежатиме вiд майбутньої ринкової цiни на природний газ у євро,
курсу обмiну гривнi по вiдношенню до долара США та до євро станом на дату реалiзацiї та
обсягу реалiзованого природного газу. Компанiя очiкує, що вона зможе погасити цю
передоплату в повному обсязi протягом перiоду, який складає 13 рокiв, з огляду на її поточнi
виробничi плани, запаси та виробничi потужностi. Вiдповiдно до умов договору Компанiя
облiкувала цю передоплату як деномiнований у євро фiнансовий iнструмент, отже, первiсно
визнала її за ефективною процентною ставкою для аналогiчних iнструментiв, тобто
деномiнованих у євро строком 13 рокiв. Оскiльки цю передоплату було отримано вiд її
материнської компанiї, яка дiє в якостi акцiонера, ефект дисконтування при первiсному визнаннi
був визнаний безпосередньо в капiталi.
Первiсне визнання та подальша оцiнка цiєї передоплати є сферою суттєвих управлiнських
суджень та оцiнок, тому є чутливими до наступних припущень:
перiод, необхiдний для погашення передоплати;
прогнозна цiна на природний газ;
майбутнi обсяги виробництва;
ставка дисконту для деномiнованих у євро довгострокових iнструментiв; та
прогнозний курс обмiну гривнi до долара США та гривнi до Євро.
У поданiй нижче таблицi наведено аналiз чутливостi ефективної процентної ставки.
Вплив на прибуток чи збиток за 2020 рiк Вплив на капiтал станом на 31 грудня 2020 р.
Збiльшення ефективної процентної ставки на 1 п.п.
22 326 831 933
Зменшення ефективної процентної ставки на 1 п.п.
(24 392)
(909 169)
Ефект первiсного визнання та подальший облiк передоплати, отриманої вiд НАК "Нафтогаз",
розкритi у Примiтках 13, 27 та 30.
5.
Новi положення бухгалтерського облiку
Наступнi новi стандарти та змiни стандартiв, що стосуються фiнансової звiтностi Компанiї,
вступили вперше в силу для фiнансових перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля
цiєї дати, проте не мали на суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть:
"
Змiни Концептуальної основи фiнансової звiтностi (опублiкованi 29 березня 2018 року i
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати);
"
Визначення бiзнесу - змiни МСФЗ 3 (опублiкованi 22 жовтня 2018 року i вступають у
силу для угод придбання з початку рiчного звiтного перiоду, який починається з 1 сiчня 2020
року або пiсля цiєї дати);
"
Визначення суттєвостi - змiни МСБО 1 та МСБО 8 (опублiкованi 31 жовтня 2018 року i
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати);
"
Реформа базової процентної ставки - змiни МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 (опублiкованi
26 вересня 2019 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020
року або пiсля цiєї дати).
Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов'язковими для
застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2020 року чи пiсля цiєї дати, або у пiзнiших
перiодах. Компанiя не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов'язкового
застосування.
Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором - змiни
МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають у силу для рiчних
перiодiв, якi починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або пiсля цiєї дати). Цi змiни
усувають невiдповiднiсть мiж вимогами МСФЗ 10 i МСБО 28, що стосуються продажу чи

внеску активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором. Основний
наслiдок застосування змiн полягає у тому, що прибуток чи збиток визнається у повному обсязi
у тому випадку, якщо угода стосується бiзнесу. Якщо активи не являють собою бiзнес, навiть
якщо цими активами володiє дочiрнє пiдприємство, визнається лише частина прибутку чи
збитку.
Класифiкацiя зобов'язань - змiни МСБО 1 (опублiкованi 23 сiчня 2020 року i вступають у силу
для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). Цi змiни
переглядають порядок класифiкацiї зобов'язань як поточних, чи довгострокових. Можуть
вплинути на класифiкацiю зобов'язань, зокрема, для пiдприємств, що попередньо розглядали
очiкування Керiвництва для визначення класифiкацiї та для певних зобов'язань, що можуть бути
конвертованi у капiтал. Всi пiдприємства повиннi переглянути поточний пiдхiд щодо
класифiкацiї для оцiнки необхiдностi змiн.
Змiни МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та Практичнi рекомендацiї iз застосування МСФЗ
2: розкриття облiкової полiтики (опублiкованi 12 лютого 2021 року та вступають у силу для
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). Змiненi стандарти
вимагають вiд органiзацiй розкривати їх значиму облiкову полiтику, а не суттєву облiковую
полiтику.
Змiни МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки": визначення
облiкових оцiнок (опублiкованi 12 лютого 2021 року та вступають у силу для рiчних перiодiв,
якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). Цi змiни роз'яснюють вiдмiнностi мiж
тим, як органiзацiя повинна представляти та розкривати рiзнi типи облiкових змiн у її
фiнансовiй звiтностi. Змiни в облiковiй полiтицi повиннi застосовуватися ретроспективно, тодi
якi змiни в облiкових оцiнках облiковуються перспективно.
Основнi засоби: надходження коштiв до запланованого використання - змiни МСБО 16
(опублiкованi 14 травня 2020 року та вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1
сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). Змiна МСБО 16 "Основнi засоби" забороняє органiзацiям
вираховувати з вартостi об'єкта основних засобiв будь-якi надходження коштiв, отриманi вiд
продажу готової продукцiї, виготовленої протягом перiоду пiдготовки органiзацiєю цього
активу до запланованого використання. Змiна МСБО 16 також роз'яснює, що органiзацiя
"перевiряє належне функцiонування активу" шляхом оцiнки технiчних i фiзичних характеристик
цього активу. Фiнансовi показники такого активу не мають значення для цiєї оцiнки. Органiзацiї
повиннi розкривати окремо суми надходжень коштiв i витрати, якi пов'язанi з виробленою
продукцiєю, що не є результатом виробництва у ходi звичайної дiяльностi органiзацiї.
5.
Новi положення бухгалтерського облiку (продовження)
Посилання на Концептуальну основу - змiни МСФЗ 3 (опублiкованi 14 травня 2020 року та
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати).
Незначнi змiни були внесенi до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" для забезпечення актуальностi
посилань на Концептуальну основу фiнансової звiтностi та включення винятку щодо визнання
зобов'язань i умовних зобов'язань у сферi застосування МСБО 37 "Забезпечення, умовнi
забезпечення та умовнi активи" та Iнтерпретацiї 21 "Збори". Цi змiни також пiдтверджують, що
умовнi активи не слiд визнавати на дату придбання.
Обтяжливi договори - вартiсть виконання договору - змiни МСБО 37 (опублiкованi 14 травня
2020 року та вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або
пiсля цiєї дати). Змiна МСБО 37 пояснює, що прямi витрати на виконання договору включають
додатковi витрати на виконання такого договору та розподiл iнших витрат, якi безпосередньо
пов'язанi з виконанням договору. До визнання окремого резерву пiд обтяжливий договiр
органiзацiя визнає будь-який збиток, понесений вiд зменшення корисностi активiв,
використаних у ходi виконання договору.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2018-2020 рокiв (опублiкованi 14 травня 2020 року та вступають
у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). Наступнi

удосконалення були остаточно оформленi у травнi 2020 року:
"
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - роз'яснює, якi платежi слiд включати до "10%-го
тестування" для припинення визнання фiнансових зобов'язань.
"
МСФЗ 16 "Оренда" - змiна iлюстративного прикладу 13 для виключення прикладу
платежiв орендодавця, якi стосуються удосконалень орендованого майна, та усунення
невизначеностi щодо методу облiку пiльгових умов за орендою.
"
МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - дозволяє
органiзацiям, якi оцiнювали їхнi активи та зобов'язання за балансовою вартiстю, вiдображеною у
бухгалтерському облiку їхньої материнської компанiї, також оцiнювати накопиченi курсовi
рiзницi iз використанням числових значень показникiв, вiдображених материнською компанiєю.
Цi змiни також застосовуватимуться до асоцiйованих компанiй i спiльних пiдприємств, якi
скористалися цим самим звiльненням, передбаченим МСФЗ 1.
"
МСБО 41 "Сiльське господарство" - скасовано вимогу до органiзацiй виключати грошовi
потоки для цiлей оподаткування при оцiнцi справедливої вартостi згiдно з МСБО 41. Ця змiна
має забезпечити вiдповiднiсть вимозi, яка мiститься у стандартi, щодо дисконтування грошових
потокiв пiсля оподаткування.
Компанiя продовжує оцiнювати вплив нових стандартiв на її окрему фiнансову звiтнiсть, проте
вона не очiкує їх суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть.
Iншi новi або переглянутi стандарти чи iнтерпретацiї, якi вступлять у силу для рiчних перiодiв,
починаючи з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, ймовiрно, не матимуть суттєвого впливу на
Компанiю.
6.
Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi
Компанiя змiнила формат представлення форм фiнансової звiтностi i перейшла вiд форм,
затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73, до форм представлення, якi є бiльш
наближеним до Таксономiї UA XBRL МСФЗ. Це спричинило змiни у порiвняльнiй iнформацiї,
вiдображенiй у окремiй фiнансовiй звiтностi за 2019 фiнансовий рiк.
Крiм того, протягом 2020 фiнансового року Компанiя змiнила облiкову полiтику, що призвело
до певних ретроспективних коригувань та рекласифiкацiй у звiтi про фiнансовий стан та у звiтi
про фiнансовi результати за 2019 фiнансовий рiк:
o
забезпечення невикористаних вiдпусток класифiковано у категорiю авансiв та iнших
зобов'язань (у 2019 роцi - поточнi забезпечення);
o
чистий результат вiд переоцiнки iноземної валюти класифiковано у категорiю iнших
операцiйних доходiв / iнших операцiйних витрат (у 2019 роцi - iншi доходи / iншi витрати).
Третiй звiтi про фiнансовий стан станом на 1 сiчня 2019 року представлений у цiй окремiй
фiнансовiй звiтностi з коригуваннями на змiни у представленi, описанi вище.
6.

Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi (продовження)

Нижче показано вплив ретроспективних коригувань i рекласифiкацiй на звiт про фiнансовий
стан за 2019 фiнансовий рiк:
Стаття
За попередньою звiтнiстю за 2019 рiк
Змiна у форматi представлення
Змiна
облiкової полiтики Пiсля змiни за 2019 рiк
1
2
3
4
5
Непоточнi активи
Нематерiальнi активи
348 616
348 616
первiсна вартiсть 406 712
(406 712)
накопичена амортизацiя (58 096)
58 096 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1 297 572
(1 297 572) Основнi засоби
16 550 977
(16 550 977) первiсна вартiсть 18 195 884
(18 195 884) -

накопичена амортизацiя (1 644 907) 1 644 907
Нафтогазовi активи 8 766 582
8 766 582
Активи розвiдки та оцiнки 72 979 72 979
Iншi основнi засоби 9 008 988
9 008 988
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
iншi фiнансовi активи
11 917 (11 917)
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
2 125 (2 125) Iнвестицiї у спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї
11 917 Iншi фiнансовi активи
2 125 2 125
Iншi необоротнi активи
3 894 324
(3 894 324) Iншi непоточнi активи
3 894 324
3 894 324
Вiдстрочений податковий актив 6 373 452
6 373 452
Загальна сума непоточних активiв 28 478 983
28 478 983
Поточнi активи
Товарно-матерiальнi запаси 5 140 160
5 140 160
Виробничi запаси 1 070 520
(1 070 520) Незавершене виробництво 5 210 (5 210) Готова продукцiя
1 627 535
(1 627 535) Товари
2 436 895
(2 436 895) Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
6 952 961
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 266 625
(266 625)
Дебiторська заборгованiсть 7 219 586
7 219 586
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 192 576
Передоплати виданi 192 576
192 576
Iншi оборотнi активи
1 642 023
(1 642 023) Iншi поточнi активи 1 565 705
1 565 705
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
24 517 (24 517)
Грошовi кошти з обмеженим правом використання
100 835
Грошовi кошти та їх еквiваленти 203 432
203 432
Готiвка
10 575 (10 575)
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 15 245 (15 245)
Непоточнi активи, утримуванi для продажу
15 245 15 245
Загальна сума поточних активiв 14 437 539
14 437 539
Загальна сума активiв
42 916 522
42 916 522

11 917

(6 952 961)

(192

576)

100 835
-

?
6.
Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi (продовження)
Стаття За попередньою звiтнiстю за 2019 рiк
Змiна у форматi представлення
Змiна
облiкової полiтики Пiсля змiни за 2019 рiк
1
2
3
4
5
Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1 010 972
(1 010 972) Статутний капiтал 1 010 972
1 010 972
Капiтал у дооцiнках 20 538 647
(20 538 647) Дооцiнка
20 538 647
20 538 647
Нерозподiлений прибуток (15 360 263) 15 360 263
Накопичений збиток (15 360 263) (15 360 263)
Загальна сума капiталу
6 189 356
6 189 356

-

Непоточнi зобов'язання
Iншi довгостроковi зобов'язання 86 038 (86 038)
Зобов'язання з оренди
86 038 86 038
Довгостроковi забезпечення
2 879 297
(2 879 297) у тому числi довгостроковi забезпечення витрат персоналу
1 833 257
(1 833 257) Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
1 833 257
1 833 257
Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення
1 046 040
1 046 040
Загальна сума непоточних зобов'язань
2 965 335
2 965 335
Поточнi зобов'язання
Поточна кредиторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 651 631
(651
631) Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 428 155
(428
155)
Торговельна та iнша поточна кредиторська заборгованiсть
1 079 786
1 079
786
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 16 128 (16 128)
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 67 973 (67 973)
Поточна кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами
375 112
(375
112)
Iншi поточнi зобов'язання 438 462
(438 462)
Аванси та iншi зобов'язання
897 675
257 782
1 155 457
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 11 328 761
(11 328 761)
у тому числi з податку на прибуток 1 252 751
(1 252 751) Рентна плата, iншi податки та подiбнi платежi 10 076 010
10 076 010
Податок на прибуток до сплати
1 252 751
1 252 751
Поточнi забезпечення
20 455 609
(20 197 827) (257 782)
Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення
19 963 806
19 963 806
Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
234 021
234 021
Загальна сума поточних зобов'язань
33 761 831
33 761 831
Загальна сума зобов'язань 36 727 166
36 727 166
Загальна сума капiталу та зобов'язань
42 916 522
42 916 522

6.
Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi (продовження)
Нижче показано вплив ретроспективних коригувань i рекласифiкацiй на звiт про фiнансовий
стан на 1 сiчня 2019 року:
Стаття
За попередньою звiтнiстю за 2018 рiк
Змiна у форматi представлення
Змiна
облiкової полiтики Пiсля змiни за 2018 рiк

1
2
3
4
5
Непоточнi активи
Нематерiальнi активи
293 529
293 529
первiсна вартiсть 329 331
(329 331)
накопичена амортизацiя (35 802)
35 802 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1 208 134
(1 208 134) Основнi засоби
12 554 251
(12 554 251) первiсна вартiсть 17 089 414
(17 089 414) накопичена амортизацiя (4 535 163) 4 535 163
Нафтогазовi активи 5 844 229
5 844 229
Активи розвiдки та оцiнки 64 792 64 792
Iншi основнi засоби 7 853 364
7 853 364
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
iншi фiнансовi активи
9 417 (9 417) Довгострокова дебiторська заборгованiсть
2 206 (2 206) Iнвестицiї у спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї
9,417 Iншi фiнансовi активи
2,206 2 206
Iншi необоротнi активи
3 894 324
(3 894 324) Iншi непоточнi активи
3 894 324
3 894 324
Вiдстрочений податковий актив 5 738 766
5 738 766
Загальна сума непоточних активiв 23 700 627
23 700 627
Поточнi активи
Товарно-матерiальнi запаси 7 208 705
7 208 705
Виробничi запаси 1 236 787
(1 236 787) Незавершене виробництво 55 745 (55 745)
Готова продукцiя
441 466
(441 466)
Товари
5 474 707
(5 474 707) Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
6 781 059
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 370 234
(370 234)
Дебiторська заборгованiсть 7 151 293
7 151 293
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 158 035
Передоплати виданi 158 035
158 035
Iншi оборотнi активи
2 018 549
(2 018 549) Iншi поточнi активи 1 946 252
1 946 252
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
29 696 (29 696)
Грошовi кошти з обмеженим правом використання
101 993
Грошовi кошти та їх еквiваленти 174 037
174 037
Готiвка
13 060 (13 060)
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 15 245 (15 245)
Непоточнi активи, утримуванi для продажу
15 245 15 245
Загальна сума поточних активiв 16 755 560
16 755 560
Загальна сума активiв
40 456 187
40 456 187

9 417

(6 781 059)

(158

035)

101 993
-

6.
Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi (продовження)
Стаття За попередньою звiтнiстю за 2018 рiк
Змiна у форматi представлення
Змiна
облiкової полiтики Пiсля змiни за 2018 рiк

-

1
2
3
4
5
Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1 010 972
(1 010 972) Статутний капiтал 1 010 972
1 010 972
Капiтал у дооцiнках 16 792 876
(16 792 876) Дооцiнка
16 792 876
16 792 876
Нерозподiлений прибуток (11 160 672) 11 160 672
Накопичений збиток (11 160 672) (11 160 672)
Загальна сума капiталу
6 643 176
6 643 176
Непоточнi зобов'язання
Iншi довгостроковi зобов'язання Зобов'язання з оренди
Довгостроковi забезпечення
2 272 030
(2 272 030) у тому числi довгостроковi забезпечення витрат персоналу
1 495 133
(1 495 133) Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
1 495 133
1 495 133
Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення
776
897
776 897
Загальна сума непоточних зобов'язань
2 272 030
2 272 030
Поточнi зобов'язання
Поточна кредиторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 566 875
(566
875) Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 430 714
(430
714)
Торговельна та iнша поточна кредиторська заборгованiсть
997 589
997
589
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 28 569 (28 569)
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 118 911
(118
911)
Поточна кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами
266 875
(266
875)
Iншi поточнi зобов'язання 410 494
(410 494)
Аванси та iншi зобов'язання
824 849
207 708
1 032 557
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 11 891 821
(11 891 821)
у тому числi з податку на прибуток 1 782 249
(1 782 249) Рентна плата, iншi податки та подiбнi платежi 10 109 572
10 109 572
Податок на прибуток до сплати
1 782 249
1 782 249
Поточнi забезпечення
17 826 722
(17 619 014) (207,708)
Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення
17 431 913
17 431 913
Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
187 101
187 101
Загальна сума поточних зобов'язань
31 540 981
31 540 981
Загальна сума зобов'язань 33 813 011
33 813 011
Загальна сума капiталу та зобов'язань
40 456 187
40 456 187

6.
Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi (продовження)
Нижче показано вплив ретроспективних коригувань i рекласифiкацiй на звiт про прибуток чи
збиток та iнший сукупний дохiд за 2019 фiнансовий рiк:
Стаття За попередньою звiтнiстю за 2019 рiк
Змiна у форматi представлення
Змiна
облiкової полiтики Пiсля змiни за 2019 рiк
1
2
3
4
5
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 28 210 201
(28 210 201) Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
(15 953 094) 15 953 094
Доходи вiд звичайної дiяльностi 28 210 201
28 210 201
Собiвартiсть реалiзацiї
(15 953 094) (15 953 094)
Знецiнення нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших основних засобiв
(761 374)
(761 374)
Валовий прибуток 12 257 107
(761 374)
11 495 733
Витрати на збут
(1 583 440) (1 583 440)
Адмiнiстративнi витрати (1 704 682) (1 704 682)
Iншi операцiйнi витрати
(13 922 007) 4 065 242
(174 815)
(10 031 580)
Чистi витрати за очiкуваними кредитними збитками вiд фiнансових активiв (3 303 868)
(3 303 868)
Iншi операцiйнi доходи
447 946
447 946
Частка прибутку асоцiйованих пiдприємств та спiльних пiдприємств 11 302 11
302
Прибуток до вирахування процентiв та оподаткування (4 505 076) 11 302 (174 815)
(4 668
589)
Дохiд вiд участi в капiталi 11 302 (11 302)
Iншi фiнансовi доходи
24 647 (24 647)
Фiнансовi витрати (294 736)
294 736
Iншi витрати (174 815)
0
174 815
Фiнансовi доходи 24 647 24 647
Фiнансовi витрати (294 736)
(294 736)
Збиток до оподаткування (4 938 678) (4 938 678)
Дохiд з податку на прибуток
880 819
880 819
Збиток за рiк (4 057 859) (4 057 859)
Стаття За попередньою звiтнiстю за 2019 рiк
Змiна у форматi представлення
Змiна
облiкової полiтики Пiсля змiни за 2019 рiк
1
2
3
4
5
Iншi сукупнi доходи
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 4 842 311
(4 842 311) Збiльшення справедливої вартостi нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших
основних засобiв
7 882 358
7 882 358
Вплив податку на прибуток (1 418 824) (1 418 824)
Зменшення справедливої вартостi нафтогазових активiв та iнших основних засобiв (3 040
047) (3 040 047)
Вплив податку на прибуток 547 208
547 208
Iншi сукупнi збитки (446 355)
446 355
Змiна в оцiнцi зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї
(202 345)
(202 345)

Вплив податку на прибуток 36 422 36 422
Переоцiнка пенсiйних зобов'язань (244 010)
(244 010)
Вплив податку на прибуток 43 922 43 922
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом (791 272)
Всього iншого сукупного доходу 3 604 684
3 604 684
Всього сукупного доходу (453 175)
(453 175)

791 272

-

6.
Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi (продовження)
Нижче показано вплив ретроспективних коригувань i рекласифiкацiй на звiт про рух грошових
коштiв за 2019 фiнансовий рiк:
Стаття
За попередньою звiтнiстю за 2019 рiк
Пiсля змiни за 2019 рiк

Змiна у форматi представлення

Надходження Видаток
1
2
3
4
6
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Прибуток (збиток) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування 4 938 678
4 938 678
Прибуток/(збиток) до оподаткування
(4 938 678) (4 938 678)
Коригування на амортизацiю, знос та виснаження необоротних активiв
1 555 288
(1 555 288) Амортизацiя, виснаження та знос 1 555 288
1 555 288
Коригування на збiльшення (зменшення) забезпечень 2 671 756
(2 671 756) (Дохiд вiд сторнування)/Нарахування забезпечень
2 671 756
2 671 756
Коригування на прибуток (збиток) вiд нереалiзованих курсових рiзниць
174 815
(174 815)
Курсовi рiзницi
174 815
174 815
Коригування на збиток (прибуток) вiд неоперацiйної дiяльностi та iнших негрошових операцiй
3 357 945
(3 357 945) Ефект змiн у припущеннях щодо зобов'язань з виведення активiв з експлуатацiї та зобов'язань за
планом iз встановленими виплатами
15 510 15 510
Змiна резерву пiд застарiння товарно-матерiальних запасiв та знецiнення iнших оборотних
активiв
188 315
188 315
Чистi витрати за очiкуваними кредитними збитками вiд фiнансових активiв 3 303
868 3 303 868
Списання кредиторської заборгованостi (124 912)
(124 912)
Фiнансовi доходи (24 647)
(24 647)
Iншi негрошовi доходи та витрати (189) (189)
Прибуток (збиток) вiд участi в капiталi 11 302 11 302 Частка прибутку асоцiйованих пiдприємств та спiльних пiдприємств (11
302)
(11 302)
Зменшення (вiдновлення) корисностi необоротних активiв
761 374
(761
374)
Знецiнення нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших основних засобiв
761 374
761 374
Фiнансовi витрати 294 736
(294 736)
Фiнансовi витрати 294 736
294 736
Зменшення (збiльшення) оборотних активiв
1 234 384
1 234 384
-

Змiна дебiторської заборгованостi
(3 668 716) (3 668 716)
Змiна товарно-матерiальних запасiв 2 102 838
2 102 838
Змiна передоплат виданих
(43 390)
(43 390)
Змiна iнших оборотних активiв 374 884
374 884
Збiльшення (зменшення) поточних зобов'язань 42 009 42 009 Змiна кредиторської заборгованостi (34 225)
(34 225)
Змiна авансiв та iнших зобов'язань
436 672
436 672
Змiна рентної плати, iнших податкiв та подiбних платежiв (280 085)
085)
Використанi забезпечення (164 371)
(164 371)
Податок на прибуток сплачений 1 075 118
(1 075 118)
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 1 514 423
1 514 423

(280

6.
Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi (продовження)
Стаття
За попередньою звiтнiстю за 2019 рiк
Змiна у форматi представлення
Пiсля змiни за 2019 рiк
Надходження Видаток
1
2
3
4
6
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв 8 301 (8 301) Надходження вiд вибуття iнших основних засобiв
8 301 8 301
Надходження вiд отриманих процентiв 70 701 70 701
Надходження вiд отриманих дивiдендiв 64 744 (64 744)
Дивiденди, отриманi вiд спiльних пiдприємств 64 744 64 744
Придбання фiнансових iнвестицiй
3 828 3 828 Грошовi внески в iнвестицiї в асоцiйованi компанiї
(3 828) (3 828)
Придбання необоротних активiв 1 622 387
1 622 387
Iнвестицiї в активи розвiдки та оцiнки
(14 984)
(14 984)
Витрати за нафтогазовими активами
(345 945)
(345 945)
Витрати на iншi основнi засоби
(1 185 719) (1 185 719)
Витрати на нематерiальнi активи (77 381)
(77 381)
Змiна грошових коштiв з обмеженим правом використання
1 642 1 642
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (1 482 469) (1 482 469)
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Сплата дивiдендiв 2 559 2 559 Дивiденди виплаченi(2 559) (2 559)
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi
(2 559) (2 559)
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 29 395 29 395
Залишок коштiв на початок року 174 037
(174 037)
Залишок коштiв на кiнець року
203 432
(203 432)
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 1 сiчня
174 037
174 037
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 203 432
203 432
?
6.
Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi (продовження)
Нижче показано вплив ретроспективних коригувань i рекласифiкацiй на звiтi про змiни у
власному капiталi за 2019 фiнансовий рiк:
Стаття За попередньою звiтнiстю за 2019 рiк
Змiна у форматi представлення
Пiсля змiни
за 2019 рiк

Зареєстрований (пайовий) капiтал Капiтал у дооцiнках Нерозподi-лений
прибуток/
(накопиче-ний збиток)
Статутний капiтал Дооцiнка
Накопичений збиток
1
2
3
4
5
7
8
9
Залишок на початок року 1 010 972
16 792 876
(11 160 672) (6 643 176) Залишок на 1 сiчня 2019 р. 6 643 176
1 010 972
16 792 876
(11
160 672)
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод
(4 057 859) 4 057 859
Збиток(4 057 589) (4 057 859)
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 3 804 772
(200 088)
(3 604 684) Iншi сукупнi (збитки)/доходи
3 604 684
3 804 772
(200
088)
Iншi змiни в капiталi (59 001)
58 356 (645)
Переведення резерву переоцiнки нафтогазових активiв та iнших основних засобiв, що вибули та
виведенi з експлуатацiї
(59 001)
59 001
Залишок на кiнець року
1 010 972
20 538 647
(15 360 263) (6 189 356) Залишок на 31 грудня 2019 р.
6 189 356
1 010 972
20 538 647
(15 360 263)
?
7.
Iнформацiя за сегментами
Операцiйнi сегменти - це компоненти, якi беруть участь у комерцiйнiй дiяльностi, внаслiдок якої
вони можуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операцiйнi результати регулярно
переглядає особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, i стосовно яких є у наявностi
окрема фiнансова iнформацiя. Особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, - це особа
або група осiб, яка розподiляє ресурси та оцiнює результати дiяльностi органiзацiї. Функцiї
особи, вiдповiдальної за прийняття операцiйних рiшень, виконує Правлiння Компанiї.
(а) Опис продукцiї та послуг, з яких кожен звiтний сегмент отримує доходи
З метою управлiння Компанiя роздiлена на бiзнес-пiдроздiли, виходячи з продукцiї, що ними
виробляється, та складається з таких двох звiтних сегментiв:
"
Сегмент роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами - роздрiбна торгiвля нафтопродуктами
через мережу власних бензозаправних станцiй. Станом на 31 грудня 2020 року Компанiя володiє
мережею з 537 бензозаправних станцiй (у 2019 роцi - 537 бензозаправних станцiй); а також
"
Сегмент нафти, газу та iнших продуктiв переробки - дослiдження, розробка, видобуток,
переробка та реалiзацiя сирої нафти, газового конденсату, природного газу та продуктiв
переробки.
(б) Фактори, що використовуються керiвництвом для визначення звiтних сегментiв
Сегменти Компанiї - це стратегiчнi бiзнес-пiдроздiли, якi орiєнтованi на рiзних клiєнтiв. Їх
управлiння здiйснюється окремо, оскiльки кожний бiзнес-пiдроздiл являє собою рiзний
напрямок дiяльностi в межах нафтогазової галузi.
Керiвництво визначило операцiйнi сегменти на пiдставi звiтiв, якi регулярно аналiзує Правлiння
для цiлей оцiнки результатiв дiяльностi.
(в) Оцiнка прибутку чи збитку та активiв i зобов'язань операцiйних сегментiв
Особа, вiдповiдальна за прийняття управлiнських рiшень, аналiзує фiнансову iнформацiю,
пiдготовлену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, скориговану з
урахуванням вимог внутрiшньої звiтностi.
Така фiнансова iнформацiя, пiдготовлена для цiлей внутрiшньої звiтностi, не вiдрiзняється вiд
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, здiйснює монiторинг операцiйних

результатiв дiяльностi кожного з пiдроздiлiв окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл
ресурсiв i оцiнки результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на
основi операцiйного прибутку чи збитку, їх оцiнка здiйснюється вiдповiдно до оцiнки
сегментного прибутку чи збитку у фiнансовiй звiтностi. Проте окремi iншi операцiйнi витрати,
фiнансовi витрати та доходи i податки на прибуток управляються на груповiй основi i не
розподiляються на операцiйнi сегменти.
(г) Iнформацiя про прибуток чи збиток та активи i зобов'язання звiтних сегментiв
Сегментну iнформацiю за звiтними сегментами станом на 31 грудня 2020 року подано далi:
2020 рiк
Роздрiбна торгiвля Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Всього
Виручка вiд зовнiшнiх клiєнтiв (Примiтка 9)
5 074 411
30 130 148
35 204 559
Комiсiйнi доходи (Примiтка 9)
330 259
330 259
Всього доходiв вiд звичайної дiяльностi 5 404 670
30 130 148
35 534 818
Собiвартiсть реалiзацiї та iншi витрати (4 780 184) (17 710 972) (22 491 156)
Рентна плата (Примiтка 12) (779 158)
(3 792 545) (4 571 703)
Нарахування забезпечень пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 12)
(4 688) 777
488 772 800
Амортизацiя, виснаження та знос (Примiтки 14,19)
(225 323)
(2 352 667) (2 577 990)
Знецiнення нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших основних засобiв (Примiтка
15)
(81 168)
(707 232)
(788 400)
Чистi курсовi рiзницi (Примiтка 12)
(237 188)
(237 188)
Iншi доходи та iншi операцiйнi доходи 5 539 396 562
402 101
(Збиток)/прибуток сегментiв
(460 312)
6 503 594
6 043 282
Iншi фiнансовi доходи i витрати, чиста сума
(550 087)
Процентнi доходи
79 241
Прибуток до оподаткування
5 572 436
Дохiд з податку на прибуток
(1 303 176)
Результат сегментiв
4 269 260
?
7.
Iнформацiя за сегментами (продовження)
Суттєвi негрошовi статтi Роздрiбна торгiвля Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Всього
Нарахування забезпечень пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 12)
(4 688) 777
488 772 800
Амортизацiя, виснаження та знос (Примiтки 14,19)
(225 323)
(2 352 667) (2 577 990)
Знецiнення товарно-матерiальних запасiв та iнших поточних активiв (Примiтка 12) (191) (58
422) (58 613)
Сторно знецiнення товарно-матерiальних запасiв та iнших поточних активiв (Примiтка 12) 113
156 962
157 075
Чистi витрати за очiкуваними кредитними збитками вiд фiнансових активiв (Примiтки 21,22)
(343) (3 315 800) (3 316 143)
Знецiнення основних засобiв (Примiтка 15)
(81 168)
(707 232)
(788 400)
У 2020 та 2019 роках доходiв вiд реалiзацiї мiж сегментами не було.
Нижче подано вивiрення активiв та зобов'язань звiтних сегментiв:
31 грудня 2020 р.
Роздрiбна торгiвля Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Всього
Активи сегментiв 3 425 325
25 606 504
29 031 829
Вiдстроченi податковi активи (Примiтка 16)
5 527 211
Грошовi кошти та їх еквiваленти
210 178
Передоплата з податку на прибуток
3 290 255
Iншi фiнансовi активи
11 683

Всього активiв
38 071 156
Зобов'язання сегментiв
123 568
21 900 810
22 024 378
Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 25)
1 922 039
Забезпечення пiд дивiденди (Примiтка 25)
3 842 334
Нарахованi дивiденди (Примiтка 24)
427 218
Всього зобов'язань
28 215 969

267 613

1

654

426

3 842 334

Сегментну iнформацiю за звiтними сегментами станом на 31 грудня 2019 року подано далi:
2019 рiк
Роздрiбна торгiвля Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Всього
Виручка вiд зовнiшнiх клiєнтiв (Примiтка 9)
6 516 550
21 398 114
27 914 664
Комiсiйнi доходи (Примiтка 9)
295 537
295 537
Всього доходiв вiд звичайної дiяльностi 6 812 087
21 398 114
28 210 201
Собiвартiсть реалiзацiї та iншi витрати (5 554 307) (16 060 093) (21 614 400)
Рентна плата (Примiтка 12) (632 699)
(5 986 421) (6 619 120)
Нарахування забезпечень пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 12)
(39
637)
(2 573 404) (2 613 041)
Амортизацiя, виснаження та знос (Примiтки 14,19)
(220 287)
(1 335 001) (1 555 288)
Знецiнення нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших основних засобiв (Примiтка
15)
(83 878)
(677 496)
(761 374)
Чистi курсовi рiзницi (Примiтка 12)
(174 815)
(174 815)
Iншi доходи та iншi операцiйнi доходи 4 411 443 535
447 946
Прибуток сегментiв 285 690
(4 965 581) (4 679 891)

Iншi фiнансовi доходи i витрати, чиста сума
Процентнi доходи
24 647
Частка у прибутку спiльних пiдприємств
Прибуток до оподаткування
Дохiд з податку на прибуток
Результат сегментiв
(4 057 859)

(294 736)
11 302
(4 938 678)
880 819

7.
Iнформацiя за сегментами (продовження)
2019 Роздрiбна торгiвля Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Всього
Суттєвi негрошовi статтi
Нарахування забезпечень пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 12)
(39
637)
(2 573 404) (2 613 041)
Амортизацiя, виснаження та знос (Примiтки 14,19)
(220 287)
(1 335 001) (1 555 288)
Знецiнення товарно-матерiальних запасiв та iнших поточних активiв (Примiтка 12) (70) (215
403) (215 473)
Сторно знецiнення товарно-матерiальних запасiв та iнших поточних активiв (Примiтка 12) 423
26 735 27 158
Чистi витрати за очiкуваними кредитними збитками вiд фiнансових активiв (Примiтки 21,22)
2 476 (3 306 344) (3 303 868)
Знецiнення основних засобiв(Примiтка 15)
(125 951)
(1 062 771) (1 188 722)
Сторно збиткiв вiд знецiнення основних засобiв(Примiтка 15) 42 073 385 275
427 348
Нижче подано вивiрення активiв та зобов'язань звiтних сегментiв:
31 грудня 2019 р.
Роздрiбна торгiвля Нафта, газ та iншi продукти i послуги

Всього

Активи сегментiв 4 331 902
31 971 302
36 303 204
Вiдстроченi податковi активи (Примiтка 16)
6 373 452
Грошовi кошти та їх еквiваленти
203 432
Передоплата з податку на прибуток
24 517
Iншi фiнансовi активи
11 917
Всього активiв
42 916 522
Зобов'язання сегментiв
105 015
16 478 771
16 583 786
Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 25)
262 925
19 452 300
19 715 225
Нарахованi дивiденди (Примiтка 24)
428 155
Всього зобов'язань
36 727 166
(д) Аналiз доходiв вiд звичайної дiяльностi за видами продукцiї та послуг
Аналiз доходiв вiд реалiзацiї Компанiї за видами продукцiї та послуг подано у Примiтцi 9.
(е) Географiчна iнформацiя
Усi доходи вiд реалiзацiї та активи Компанiї вiдносяться до України.
(є) Концентрацiя доходiв за клiєнтами
Далi показанi основнi клiєнти Компанiї, на яких припадає понад 10% загальної суми її доходiв:
2020 рiк
2019 рiк
Сегмент
Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Клiєнт A
12 545 610
Клiєнт B
7 707 353
540
Клiєнт С
4 027 073
14 842 128
Клiєнт D
1 926 053
3 480 800
Всього 26 206 089
18 323 468

Нафта, газ та iншi продукти i послуги

?
8.
Частки у спiльних операцiях, дочiрнiх компанiях, спiльних пiдприємствах та
асоцiйованих компанiях
Компанiя бере участь у рядi спiльних операцiй з дослiдження та розробки нафтогазових
родовищ в Українi. Далi наведено iнформацiю про частку участi Компанiї у цих спiльних
операцiях:
Назва пiдприємства Метод облiку
2020 рiк
2019 рiк

Частка участi, %

35/809 Спiльна операцiя
93% 93%
35/78/141
Спiльна операцiя
79% 79%
999/97 Спiльна операцiя
49,90%
49,90%
35/4 Спiльна операцiя
49,90%
49,90%
35/4 Додаткова угода №4 Спiльна операцiя
49,90%
49,90%
410/95 Спiльна операцiя
83,43%
83,43%
5/56 Спiльна операцiя
80% 80%
35/176 Спiльна операцiя
20% 20%
01
Спiльна операцiя
25% 25%
ТОВ "СП "УкрКарпатойл ЛТД" Дочiрня компанiя 100% 100%
ТОВ "УКРНАФТА-Постач" Дочiрня компанiя 100% 100%
35/21 Спiльна операцiя дочiрньої компанiї
93% 93%
35/71 Спiльна операцiя дочiрньої компанiї
93% 93%
СП ТОВ "Бориславська нафтова компанiя"
Асоцiйована компанiя

25,10%

25,10%
СП "Каштан Петролеум Лтд"

Спiльне пiдприємство

55%

55%

9.
Доходи вiд звичайної дiяльностi та собiвартiсть реалiзацiї
Доходи вiд звичайної дiяльностi
2020 рiк
2019 рiк
Нафтопродукти, природний газ, сира нафта та iншi продукти переробки i послуги
Природний газ
14 578 642
Оптова торгiвля нафтопродуктами
Скраплений газ
1 729 216
Сира нафта та газовий конденсат
Послуги та iншi
631 053

3 716 222
12 314 792
1 727 641
876 445
651 185

11 695 596
3 607 470

Роздрiбна торгiвля
Роздрiбна торгiвля нафтопродуктами
5 023 838
6 468 623
Комiсiйнi доходи вiд роздрiбної торгiвлi
330 259
295 537
Iншi доходи
50 573 47 927
35 534 818
28 210 201
Момент визнання доходiв вiд звичайної дiяльностi (окремо за кожним джерелом) наведено далi:
2020 рiк
2019 рiк
У певний момент часу
34 573 506
27 263 479
Протягом перiоду 961 312
946 722
35 534 818
28 210 201
Сира нафта, газ, газовий конденсат та нафтопродукти
Компанiя реалiзує сиру нафту, газовий конденсат та скраплений газ на бiржових аукцiонах
вiдповiдно до Закону України "Про нафту i газ" № 2665-III вiд 12 липня 2001 року (остання
редакцiя вiд 16 жовтня 2020 року), за яким пiдприємства, 50 вiдсоткiв та бiльше акцiй яких
належить iншим пiдприємствам, частка держави у статутному капiталi яких 50 вiдсоткiв та
бiльше, мають здiйснювати продаж нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу
виключно на бiржових аукцiонах. Органiзацiя та проведення бiржових аукцiонiв з продажу
нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та скрапленого газу регулюється
Постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 2014 року (остання редакцiя вiд 19 червня
2020 року).
У 2020 роцi Компанiя продала 172 тисячi тонн сирої нафти та газового конденсату (у 2019 роцi 298 тисяч тонн).
9.
Доходи вiд звичайної дiяльностi та собiвартiсть реалiзацiї (продовження)
У 2020 роцi Компанiя за договором переробки давальницької сировини, переробила 1 357 тисяч
тонн (у 2019 роцi - 1 024 тисячi тонн) видобутої сирої нафти у нафтопродукти, якi у подальшому
реалiзовуються через власну мережу бензозаправних станцiй та оптом. Протягом 2020 року
Компанiя продала 994 тисячi тонн придбаних та перероблених нафтопродуктiв (у 2019 роцi - 687
тисяч тонн перероблених нафтопродуктiв).
Природний газ
У груднi 2020 року Компанiя продала своїй материнськiй компанiї 2 061 805 тисяч кубiчних
метрiв газу, класифiкованого як iншi непоточнi активи (Примiтка 4), за фiксовану винагороду у
сумi 12 545 610 тисяч гривень (без урахування ПДВ) за договорами, затвердженими у квiтнi
2019 року. Цi кошти були використанi для розрахунку за накопиченою простроченою
податковою заборгованiстю.
У 2020 роцi Компанiя продала на вiдкритому ринку 642 605 тисяч кубiчних метрiв природного
газу класифiкованого як товарно-матерiальнi запаси, переважно одному контрагенту (у 2019

роцi - 725 151 тисяча кубiчних метрiв).
Скраплений газ
У 2020 роцi Компанiя продала 170 тисяч тонн скрапленого газу (у 2019 роцi - 152 тисячi тонн). У
2019 та 2020 роках Компанiя також реалiзовувала скраплений газ, вироблений в межах
переробки власної сирої нафти за договором переробки давальницької сировини
Роздрiбна торгiвля нафтопродуктами
Реалiзацiя власних нафтопродуктiв на бензозаправних станцiях становила 5 023 838 тисяч
гривень. Компанiя також обслуговує паливнi скретч картки, що належать iншiй роздрiдбнiй
мережi, та отримують комiсiю за такi послуги, що представлено у рядку Комiсiйнi доходи вiд
роздрiбної торгiвлi.
Комiсiйнi доходи вiд роздрiбної торгiвлi
Компанiя обслуговує паливнi скретч картки, що належать iншiй роздрiдбнiй мережi, продаючи
нафтопродукти та отримуючи компенсацiю вiд цiєї роздрiбної мережi на щомiсячнiй основi.
Комiтенти сплачують фiксовану маржу, розмiр якої за наданi послуги узгоджується щомiсяця.
Оскiльки нафтопродукти не належать Компанiї, дохiд вiд послуг реалiзацiї був представлений за
чистою сумою у складi комiсiйних доходiв вiд роздрiбної торгiвлi.
Iнформацiя про балансовi залишки та операцiї з пов'язаними сторонами наведена у Примiтцi 30.
Собiвартiсть реалiзацiї
2020 рiк
2019 рiк
Послуги з переробки сирої нафти
8 170 490
5 540 598
Заробiтна плата та податки на заробiтну плату (Примiтка 14)
3 178 553
2 587 991
Знос, амортизацiя та виснаження (Примiтка 14)
2 254 336
1 271 607
Вартiсть придбаних нафтопродуктiв
1 429 868
4 072 795
Витрати на електроенергiю, енергетичнi ресурси та паливнi матерiали
950
854
625 500
Сировина та матерiали
592 503
929 544
Транспортування нафти, газу та нафтопродуктiв
553 571
417 809
Вартiсть придбаних товарiв для перепродажу
180 035
123 718
Вплив змiн в оцiнках зобов'язання з лiквiдацiї активiв
17 237 15 453
Iншi операцiйнi витрати
766 752
368 079
18 094 199
15 953 094
З квiтня 2019 року Компанiя перейшла на нову бiзнес-модель виробництва та реалiзацiї. За цiєю
моделлю Компанiя передає сиру нафту та конденсат власного видобутку на переробку на
нафтопереробний завод за договорами переробки давальницької сировини та отримує вiд заводу
готову продукцiю у виглядi нафтопродуктiв. У 2020 роцi сума закупiвлi послуг переробки
включає компенсацiю акцизного податку у сумi 5 450 306 тисяч гривень (у 2019 роцi - 3 444 401
тисяча гривень) та вартiсть переробки i компенсацiю матерiалiв у сумi 2 096 197 тисяч гривень
(у 2019 роцi - 2 096 197 тисяч гривень).
Вартiсть вироблених нафтопродуктiв була нижчою, нiж середня вартiсть таких запасiв,
придбаних до 1 сiчня 2019 року та накопичених Компанiєю станом на 1 сiчня 2019 року. Це
призвело до виникнення додаткових витрат у сумi 1 163 152 тисячi гривень, визнаних у 2019
роцi внаслiдок застосування формули середньозваженої вартостi до вироблених нафтопродуктiв
та первiсної вартостi нафтопродуктiв, вироблених у попереднiх роках, частина яких була ще не
реалiзована станом на 31 грудня 2019 року. Цi витрати класифiкованi як "Вартiсть придбаних
нафтопродуктiв". Iнформацiя про операцiї з пов'язаними сторонами наведена у Примiтцi 30.?
10.
Витрати на збут
2020 рiк
2019 рiк
Заробiтна плата та податки на заробiтну плату (Примiтка 14) 762 376
Витрати на транспортування та страхування
344 079
344 311

654 307

Знос (Примiтка 14) 231 522
226 856
Витрати на iнкасацiю на бензозаправних станцiях
Iншi витрати на збут 307 102
305 210
1 690 741
1 583 440
11.

45 662 52 756

Адмiнiстративнi витрати
2020 рiк
2019 рiк

Заробiтна плата та податки на заробiтну плату (Примiтка 14) 1 364 888
Амортизацiя та знос (Примiтка 14) 92 132 56 825
Вартiсть юридичних послуг 19 028 55 694
Iншi витрати 185 170
214 408
1 661 218
1 704 682

1 377 755

12.
Iншi операцiйнi доходи i витрати
Iншi операцiйнi витрати
2020 рiк
2019 рiк
Рентна плата 4 571 703
6 619 120
Чистi курсовi рiзницi
237 188
174 815
Нарахування забезпечень пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 25)
2 613
041
Змiна резерву пiд застарiння товарно-матерiальних запасiв та знецiнення iнших поточних
активiв
188 315
Витрати на доброчиннiсть, утримання активiв соцiального призначення та iншi соцiальнi
витрати
105 242
105 258
Заробiтна плата та податки на заробiтну плату (Примiтка 14) 35 780 54 798
Iншi витрати 165 823
276 233
5 115 736
10 031 580
Рентна плата
Базою нарахування рентної плати є кiлькiсть видобутої нафти, газового конденсату чи
природного газу в комерцiйних цiлях. У 2020 роцi податкове навантаження з рентної плати для
сирої нафти становило вiд 1 228 гривень до 3 445 гривень за тонну залежно вiд глибини
залягання покладiв (у 2019 роцi - вiд 3 255 гривень до 4 290 гривень). У 2020 роцi податкове
навантаження з рентної плати для природного газу становило вiд 329 гривень до 1 654 гривень
за тисячу кубiчних метрiв газу, що видобувається зi свердловин, якi експлуатує Компанiя (у
2019 роцi - вiд 578 гривень до 2 578 гривень за тисячу кубiчних метрiв), та вiд 1 647 гривень до 3
990 гривень за тисячу кубiчних метрiв газу, що видобувається зi свердловин, якi експлуатують
спiльнi операцiї Компанiї (у 2019 роцi - вiд 2 991 гривнi до 6 223 гривень за тисячу кубiчних
метрiв).
Iншi операцiйнi доходи
2020 рiк

2019 рiк

Чистий прибуток вiд сторнування забезпечень (Примiтка 25) 772 800
Дохiд вiд операцiйної оренди
168 790
279 133
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi
21 097 124 912
Змiна резерву пiд застарiння товарно-матерiальних запасiв та знецiнення iнших поточних
активiв
98 462 Iншi доходи 113 752
43 901
1 174 901
447 946

Змiна резерву пiд застарiння товарно-матерiальних запасiв та знецiнення iнших поточних
активiв пов'язана з ефектом дисконтування резерву пiд знецiнення iнших поточних активiв у
зв'язку з реалiзацiєю повнiстю знецiнених скретч-карток.?
13.
Фiнансовi доходи та витрати
Фiнансовi витрати
2020 рiк
2019 рiк
Ефект дисконтування фiнансових зобов'язань до сплати НАК "Нафтогаз"
306 784
Ефект дисконтування резервiв (Примiтки 25, 26) 227 791
278 527
Iншi фiнансовi витрати
15 512
16 209
550 087
294 736
Ефект дисконтування фiнансових зобов'язань до сплати НАК "Нафтогаз"
У лютому 2020 року Компанiя отримала короткострокову безпроцентну фiнансову допомогу вiд
НАК "Нафтогаз". Компанiя початково визнала цю фiнансову допомогу за справедливою
вартiстю i визнала дисконт при первiсному визнання напряму у капiталi оскiльки НАК
"Нафтогаз" дiяв у якостi акцiонера Компанiї. Пiсля початкового визнання фiнансова допомога
оцiнювалася за амортизованою вартiстю. Фiнансова допомога була повернута у повному обсязi
у груднi 2020 року. Протягом лютого - грудня 2020 року Компанiя визнала ефект дисконтування
цiєї фiнансової допомоги у сумi 280 697 тисяч гривень.
Крiм того, у 2020 роцi, Компанiя визнала ефект дисконтування передоплати, отриманої вiд НАК
"Нафтогаз", у сумi 26 087 тисяч гривень (Примiтки 4, 27).
Фiнансовi доходи
У 2020 роцi Компанiя визнала процентний дохiд у сумi 76 419 тисяч гривень (у 2019 роцi - 9 866
тисяч гривень) вiд реструктуризованої дебiторської заборгованостi за реалiзовану сиру нафту в
сумi 7 461 449 тисяч гривень, непогашеної з 2015 року (Примiтки 4, 21).
14.
Витрати на заробiтну плату та амортизацiю, знос та виснаження
Крiм представлення витрат за напрямками, для звiрки загальних витрат з витратами,
вiднесеними на звiт про фiнансовий результат та iншi сукупнi доходи, Компанiя також
представляє поданий далi аналiз витрат на заробiтну плату та вiдповiднi податки, а також
амортизацiю, знос та виснаження:
Заробiтна плата та податки на заробiтну плату
2020 рiк
2019 рiк
Всього витрат на заробiтну плату 4 472 631
4 416 374
Внески до фондiв соцiального страхування та iншi вiдповiднi внески 806 083
789 975
5 278 714
5 206 349
Змiна у сумах, включених до вартостi товарно-матерiальних запасiв 208 811
(226 958)
Змiна у сумах, включених до вартостi основних засобiв (215 253)
(304 540)
Змiна у сумах, включених до вартостi iнших непоточних активiв
69 325 5 341 597
4 674 851
Представленi як:
2020 рiк
2019 рiк
Собiвартiсть реалiзацiї (Примiтка 9)
3 178 553
2 587 991
Адмiнiстративнi витрати (Примiтка 11) 1 364 888
1 377 755
Витрати на збут (Примiтка 10)
762 376
654 307
Iншi операцiйнi витрати (Примiтка 12) 35 780 54 798
5 341 597
4 674 851
Амортизацiя, виснаження та знос
2020 рiк
2019 рiк
Виснаження нафтогазових активiв (Примiтка 17) 1 174 406
837 367
Знос iнших основних засобiв (Примiтка 19)
1 105 526
822 821

Амортизацiя нематерiальних активiв
86 795 22 294
2 366 727
1 682 482
Змiна у сумах, включених до вартостi товарно-матерiальних запасiв 150 137
(113 074)
Змiна у сумах, включених до вартостi iнших непоточних активiв
79 547 Змiна у сумах, включених до вартостi основних засобiв
(18 421)
(14 120)
2 577 990
1 555 288
14.
Витрати на заробiтну плату та амортизацiю, знос та виснаження (продовження)
Представленi як:
2020 рiк
2019 рiк
Собiвартiсть реалiзацiї(Примiтка 9)
2 254 336
1 271 607
Витрати на збут (Примiтка 10)
231 522
226 856
Адмiнiстративнi витрати (Примiтка 11) 92 132 56 825
2 577 990
1 555 288
15.

Збитки вiд знецiнення та зменшення справедливої вартостi
2020 рiк
2019 рiк
Визнано у складi витрат/ (доходiв) Визнано у
складi iнших сукупних
доходiв
Визнано у складi витрат/ (доходiв) Визнано у складi iнших сукупних доходiв
Знецiнення та зменшення справедливої вартостi:
нафтогазових активiв (Примiтка 17)
296 377
1 666 191
288 815
1 721 098
активiв розвiдки та оцiнки (Примiтка 18) 7 023 незавершеного будiвництва 16 271 10 955 бензозаправних станцiй та обладнання (Примiтка 19) 81 168 702 181
125 951
853
342
будiвель (Примiтка 19)
55 563 81 821 138 674
218 262
машин, обладнання та трубопроводiв (Примiтка 19)
332 420
112 969
603
569
229 766
нафтогазопереробного обладнання (Примiтка 19)
2 447 40 318 10 431 17 579
транспортних засобiв (Примiтка 19)
285
iнших основних засобiв (Примiтка 19)
3 869 3 304 Сторно збиткiв вiд знецiнення:
нафтогазових активiв (Примiтка 17)
(221 521)
активiв розвiдки та оцiнки (Примiтка 18) (9 473) незавершеного будiвництва (2 209) бензозаправних станцiй та обладнання (Примiтка 19) будiвель (Примiтка 19)
(69 112)
машин, обладнання та трубопроводiв (Примiтка 19)
нафтогазопереробного обладнання (Примiтка 19)
788 400
2 603 480
761 374
3 040 047

(42 073)

-

(71 862)
(11 098)

-

У 2020 роцi було визнане зменшення справедливої вартостi основних засобiв, класифiкованих як
нафтогазовi активи, у сумi 1 962 568 тисяч гривень у зв'язку зi зниженням цiн на нафту, яке
розпочалося у березнi 2020 року в результатi падiння попиту на сиру нафту у свiтi через
пандемiю COVID-19 та цiнової вiйни мiж Саудiвською Аравiєю та Росiйською Федерацiєю (у
2019 роцi 0 2 009 913 тисяч гривень у зв'язку з запровадженням бiзнес-моделi виробництва та
реалiзацiї за договором переробки давальницької сировини та скороченням розрахункових
пiдтверджених розроблених запасiв та обсягiв видобутку на певних родовищах). Це призвело до
зменшення прогнозованої цiни реалiзацiї нафти на 30% порiвняно з цiнами, закладеними у

бюджет пiд час оцiнки, проведеної незалежним оцiнювачем станом на 1 жовтня 2019 року
(Примiтка 17).
Зменшення справедливої вартостi бензозаправних станцiй та вiдповiдного обладнання у сумi
783 349 тисяч гривень (у 2019 роцi - 979 293 тисячi гривень) було визнане внаслiдок скорочення
обсягiв продажiв на певних бензозаправних станцiях (Примiтка 18). Зменшення справедливої
вартостi будiвель, машин, обладнання та трубопроводiв, нафтогазопереробного обладнання у
сумi 625 538 тисяч гривень (у 2019 роцi - 1 218 281 тисяча гривень) було визнане переважно
внаслiдок падiння цiн на нафту. Зменшення справедливої вартостi вищезазначених груп активiв
було визнане у звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи як зменшення справедливої
вартостi.
?
16.
Податок на прибуток
2020 рiк
2019 рiк
Поточнi витрати з податку на прибуток
546 283
Витрати/(кредит) з вiдстроченого податку, пов'язанi з виникненням та сторнуванням тимчасових
рiзниць
1 303 176
(1 427 102)
Витрати/(дохiд) з податку на прибуток, вiдображенi у складi прибутку та збитку
1 303
176 (880 819)
Звiрка мiж фактичними витратами з податку на прибуток та результатом множення
бухгалтерського прибутку на нормативну ставку податку представлена нижче:
2020 рiк
2019 рiк
Прибуток/(збиток) до оподаткування
5 572 436
(4 938 678)
Витрати/(дохiд) з податку на прибуток при застосуваннi нормативної ставки податку на
прибуток 18%
1 003 038
(888 962)
Вплив змiн законодавства 343 740
(Доходи)/витрати, що не вiдносяться до валових витрат або не включаються до оподатковуваних
доходiв
(43 602)
8 143
Витрати/(дохiд) з податку на прибуток 1 303 176
(880 819)
Внаслiдок прийняття у травнi 2020 року змiн до Податкового кодексу України витрати на сплату
штрафiв та пенi за несвоєчасну сплату, нарахованих державними органами, бiльше не
пiдлягають вiднесенню на валовi витрати для цiлей податку на прибуток. Вiдстрочений
податковий актив щодо резерву пiд штрафи та пеню станом на 31 грудня 2020 року не
визнавався.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до об'єктiв, визнаних в iншому сукупному доходi:
2020 рiк
2019 рiк
Змiна справедливої вартостi та сторно знецiнення нафтогазових активiв, бензозаправних станцiй
та iнших основних засобiв 468 626
(871 616)
Змiна в оцiнцi зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї, облiкована у складi капiталу
(1 331) 36 422
Переоцiнка пенсiйних зобов'язань (28 191)
43 922
Податок на прибуток, вiдображений у складi iншого сукупного доходу
439 104
(791
272)
Звiт про фiнансовий стан (Нарахованi)/ кредитованi
у прибутки
та збитки
(Нарахованi)/ кредитованi до iншого сукупного доходу Нарахованi
нерозподiленому прибутку
2020 рiк
2019 рiк
2020 рiк
2019 рiк
2020 рiк
2019 рiк
рiк
2019 рiк
Вiдстроченi податковi активи/ (зобов'язання)

у
2020

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
3 027
000 2 434 268
593 261
592 887
(529) 1 007
Податковi збитки
1 204 283
1 204 283
Передоплати (Примiтка 22) 1 165 583
1 162 704
2 879 (615 595)
Iншi поточнi активи (Примiтка 23) 627 696
639 854
(12 158)
639 854
Забезпечення 573 234
4 079 086
(3 494 690) 506 083
(29 522)
80 344 18
360 (2 151)
Товарно-матерiальнi запаси 26 909 32 472 (5 563) (3 930) Iншi непоточнi активи
(215 550)
(215 550)
Нафтогазовi активи та iншi основнi засоби
(881 944)
(1 759 382) 408 812
307
803 468 626
(871 616)
5 527 211
6 373 452
(1 303 176) 1 427 102
439 104
(791 272)
17
831 (1 144)
За оцiнкою керiвництва, вiдстроченi податковi активи у сумi 6 624 705 тисяч гривень (у 2019
роцi - 8 348 384 тисяч гривень) i вiдстроченi податковi зобов'язання у сумi 1 097 494 тисячi
гривень (у 2019 роцi - 1 974 932 тисячi гривень) будуть реалiзованi не ранiше, нiж дванадцять
мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. ?
17.
Нафтогазовi активи
Переоцiнена вартiсть на 1 сiчня 2019 р. 7 237 769
Надходження 340 710
Вибуття
567
Збiльшення справедливої вартостi 5 428 504
Зменшення справедливої вартостi (Примiтка 15) (2 008 588)
Вирахування накопиченої амортизацiї з валової балансової вартостi/знецiнення
(1 910 829)
Переоцiнена вартiсть на 31 грудня 2019 р.9 088 133
Надходження 145 073
Рекласифiкацiя
113 228
Переоцiнена вартiсть на 31 грудня 2020 р.9 346 434
Виснаження та знецiнення станом на 1 сiчня 2019 р.
(1 393 540)
Нарахування виснаження за рiк (837 367)
Вибуття
(148)
Знецiнення (Примiтка 15) (1 325)
Вирахування накопиченої амортизацiї з валової балансової вартостi 1 910 829
Виснаження та знецiнення станом на 31 грудня 2019 р. (321 551)
Нарахування виснаження за рiк (1 174 406)
Знецiнення (Примiтка 15) (1 962 568)
Виснаження та знецiнення станом на 31 грудня 2020 р. (3 458 525)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2019 р. 8 766 582
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2020 р. 5 887 909
Компанiя залучила незалежного оцiнювача для проведення оцiнки справедливої вартостi її
нафтогазових активiв станом на 1 жовтня 2019 року, як описано у Примiтцi 4. Цього ж
незалежного оцiнювача було залучено Компанiєю для проведення тесту на знецiнення та для
оцiнки вартостi вiдшкодування її нафтогазових активiв станом на 1 жовтня 2020 року, як
описано у Примiтцi 15.
18.
Активи розвiдки та оцiнки

Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2019 р.
Надходження 14 984
Вибуття
(32 335)
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2019 р.
Надходження 40 331
Рекласифiкацiя
(113 228)
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2020 р.

420 523
403 172
330 275

Накопичене знецiнення на 1 сiчня 2019 р. (355 731)
Нарахування знецiнення за рiк (Примiтка 15)
(7 023)
Сторно знецiнення за рiк (Примiтка 15) 9 473
Припинення визнання резерву внаслiдок списання
23 088
Накопичене знецiнення на 31 грудня 2019 р.
(330 193)
Накопичене знецiнення на 31 грудня 2020 р.
(330 193)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2019 р. 72 979
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2020 р. 82
У 2020 та 2019 роках Компанiя не припиняла визнання свердловин з огляду на неможливiсть їх
використання у майбутньому.
?
19.
Iншi основнi засоби
Станом на 31 грудня кожного року iншi основнi засоби включали:
Бензозап-равнi станцiї та обладнання
Будiвлi
Машини, обладнання та
трубо-проводи
Нафтогазо-переробне обладнання Транс-портнi засоби Iншi основнi засоби
Всього
Переоцiнена або первiсна вартiсть
На 1 сiчня 2019 р.
4 841 069
1 497 985
1 912 098
292 992
593
894
293 084
9 431 122
Надходження
101 800
96 514
660 760
37 123 126 436
109
426
1 132 059
Запровадження МСФЗ 16
95 985 95 985
Вибуття
(1 757)
(18 239)
(17 168)
(588) (2 226) (13 655)
(53
633)
Рекласифiкацiя
32 211 (2 210) 8 124 3 982 (42 107)
Збiльшення справедливої вартостi
688 306
830 321
961 746
389
147
2 869 520
Зменшення справедливої вартостi (Примiтка 15)
(979 293)
(347 084)
(795
722)
(27 961)
(2 150 060)
Вирахування накопиченої амортизацiї з валової балансової вартостi
(832 219)
(616
626) (1 047 800) (123 769)
(2 620 414)
На 31 грудня 2019 р.
3 817 906
1 475 082
1 671 704
575 068
722
086
442 733
8 704 579
Надходження
126 663
109 729
459 962
27 968 75 585 52 521 852 428
Вибуття
(2 797) (1 485) (30 348)
(312) (108) (26 469)
(61 519)
На 31 грудня 2020 р.
3 941 772
1 583 326
2 101 318
602 724
797
563
468 785
9 495 488
Знос та знецiнення
На 1 сiчня 2019 р.
(671 538)
(526 829)
(886 613)
(101 758)
(446
873)
(152 281)
(2 785 892)
Нарахування зносу за рiк
(220 287)
(160 405)
(321 679)
(33 583)
(46
180) (40 687)
(822 821)

Вибуття
1 037 17 655 14 222 237
151
12 652 45 954
Рекласифiкацiя
(21 613)
(1 746) (3 078) (2 791) 29 228 Вирахування накопиченої
амортизацiї з валової
балансової вартостi
832 219
616 626
1 047 800
123 769
2 620 414
Знецiнення (Примiтка 15)
(9 852) (37 613)
(49) (3 304) (50 818)
На 31 грудня 2019 р.
(58 569)
(84 418)
(185 629)
(14 462)
(495
693)
(154 392)
(993 163)
Нарахування зносу за рiк
(225 323)
(258 391)
(460 636)
(51 531)
(62
997) (46 648)
(1 105 526)
Вибуття
548
1 007 14 357 194
67
13 145 29 318
Знецiнення (Примiтка 15)
(783 349)
(137 384)
(445 389)
(42 765)
(285)
(3 869) (1 413 041)
На 31 грудня 2020 р.
(1 066 693) (479 186)
(1 077 297) (108 564)
(558
908)
(191 764)
(3 482 412)
Залишкова вартiсть
На 31 грудня 2019 р.
3 759 337
1 390 664
288 341
7 711 416
Незавершене будiвництво
Незавершене будiвництво активiв розробки
236 974
Передоплати за основнi засоби
На 31 грудня 2020 р.
2 875 079
1 104 140
277 021
6 013 076
Незавершене будiвництво
Незавершене будiвництво активiв розробки
676 331
Передоплати за основнi засоби

1 486 075

560 606

226

393

885 306
175 292
9 008 988
1 024 021

494 160

238

655

508 117
246 858

7 444 382
Компанiя залучила незалежних оцiнювачiв для проведення оцiнки справедливої вартостi її
основних засобiв (крiм транспортних засобiв та iнших основних засобiв, облiкованих за
первiсною вартiстю) станом на 1 жовтня 2019 року, як описано у Примiтцi 4. Цього ж
незалежного оцiнювача було залучено Компанiєю для проведення тесту на знецiнення та для
оцiнки вартостi вiдшкодування її iнших основних засобiв станом на 1 жовтня 2020 року, як
описано у Примiтцi 15.
Станом на 31 грудня 2020 року до складу iнших основних засобiв був включений актив у формi
права користування балансовою вартiстю 76 154 тисячi гривень (на 31 грудня 2019 року - 86 566
тисяч гривень).
Основнi засоби Компанiї наданi у заставу як забезпечення її боргового фiнансування. Сума
боргових зобов'язань станом на 31 грудня 2020 року дорiвнює нулю (на 31 грудня 2019 року нуль). Iнформацiя про основнi засоби у податковiй заставi наведена у Примiтцi 29.
20.
Товарно-матерiальнi запаси
31 грудня 2020 р.
31 грудня 2019 р.
Природний газ, сира нафта та продукти нафтопереробки
Матерiали для бурiння та видобування
337 635
Iншi товари, сировина та матерiали
585 212

2 668 648
560 141
520 016

4 060 003

3 591 495
5 140 160
Нафтопродукти у сумi 1 762 478 тисяч гривень, нафта та газовий конденсат у сумi 350 051
тисяча гривень та природний газ у сумi 50 959 тисяч гривень станом на 31 грудня 2020 року
утримувалися пов'язаними сторонами на умовах вiдповiдального зберiгання та комiсiї, як
описано у Примiтцi 30 (на 31 грудня 2019 року - нафтопродукти у сумi 2 728 336 тисяч гривень,
нафта та газовий конденсат у сумi 563 024 тисячi гривень та природний газ у сумi 111 389 тисяч
гривень).
21.

Дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2020 р.
31 грудня 2019 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
18 811 598
17 926 488
Iнша дебiторська заборгованiсть
1 865 538
306 408
20 677 136
18 232 896
Оцiночний резерв пiд кредитнi збитки
(14 450 059) (11 013 310)
Всього дебiторської заборгованостi
6 227 077
7 219 586
Фiнансова дебiторська заборгованiсть Компанiї деномiнована переважно у таких валютах:
31 грудня 2020 р.
31 грудня 2019 р.
Дебiторська заборгованiсть у: гривнях 6 087 372
6 562 078
доларах США
139 705
657 508
Всього фiнансової дебiторської заборгованостi 6 227 077
7 219 586
У сумi оцiночного резерву пiд кредитнi збитки вiдбулися такi змiни:
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
Iнша
заборгованiсть
Всього
2020 рiк
2019 рiк
2020 рiк
2019 рiк
2020 рiк

дебiторська
2019 рiк

На 1 сiчня
10 796 779
9 722 683
216 531
501 619
11 013 310
224 302
Змiна за рiк
1 722 015
3 334 565
1 574 326
(39 636)
3 296 341
929
Суми, списанi як такi, що не можуть бути повернутi
(375) (228) (43) (876)
(1 104)
Змiна грошових потокiв за договором
143 770
(2 510 402) 770 (2 510 402)
Iншi змiни
(3 661) 247 103
3 661 (247 112)
(9)
Змiна iнвестицiй у спiльнi операцiї
(23) 3 058 (2 921) 2 536 (2 944) 5 594
На 31 грудня
12 658 505
10 796 779
1 791 554
216 531
14 450 059
013 310

10
3 294
(418)
143

11

У груднi 2019 року Компанiя пiдписала зi своїми дебiторами договори реструктуризацiї
непогашеної з 2015-2016 рокiв та повнiстю знецiненої дебiторської заборгованостi за
реалiзовану сиру нафту у сумi 5 768 025 тисяч гривень. Порядок розрахунку передбачає разовий
платiж у момент пiдписання договору та поступовi поквартальнi платежi до 2024-2026 рокiв у
розмiрi 14,4% на загальну суму. В результатi змiни передбачених договором грошових потокiв
фiнансового активу Компанiя перерахувала валову балансову вартiсть цiєї дебiторської
заборгованостi за приведеною вартiстю переглянутих грошових потокiв за договором,
дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою активу.
у 2020 роцi дебiторська заборгованiсть була погашена у вiдповiдностi до умов договорiв
реструктуризацiї. Вплив цього перерахунку призвiв до зменшення валової балансової вартостi
дебiторської заборгованостi та вiдповiдного оцiночного резерву пiд кредитнi збитки на 873 571

тисячу гривень i не мав впливу на звiт про прибутки чи збитки.
21.
Дебiторська заборгованiсть (продовження)
Резерв пiд кредитнi ризики дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
дебiторської заборгованостi визначається згiдно з матрицею резервування, яка наведена у
таблицi нижче. Матриця резервування основана на кiлькостi днiв прострочення активу.
31 грудня 2020 р.
31 грудня 2019 р.
У % вiд валової вартостi
Рiвень збиткiв
Валова балансова вартiсть ОКЗ за весь строк
Рiвень збиткiв
Валова балансова вартiсть ОКЗ за весь строк
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
- не прострочена
25,547%
3 014 678
770 160
230
- прострочена вiд 1 до 90 днiв
21,811%
400 737
423 1 593 270
- прострочена вiд 91 до 180 днiв 63,690%
3 657 032
643 78 335
- прострочена вiд 181 до 270 днiв 66,449%
2 219 189
190 78 984
- прострочена вiд 271 до 365 днiв 65,452%
3 679 546
103 42 180
- прострочена бiльше нiж 365 днiв 95,692%
5 840 416
438 6 683 780

37,613%

6 168 691

2 320

87 405

38,453%

4 143

2 329 164

44,097%

177

1 474 629

46,961%

168

2 408 336

42,137%

100

5 588 811

93,239%

7 168

Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю (валова балансова вартiсть)
18 811 598
17 926 488
Оцiночний резерв пiд кредитнi збитки

(12 658 505)

(10 796 779)

Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю (балансова вартiсть)
093
7 129 709
Iнша дебiторська заборгованiсть
- не прострочена
0,713%
- прострочена вiд 1 до 90 днiв
1 109
- прострочена вiд 91 до 180 днiв
- прострочена вiд 181 до 270 днiв
- прострочена вiд 271 до 365 днiв
- прострочена бiльше нiж 365 днiв
036 214 356

6 153

37 977 271
99,523%

1,796%
1 545 262

26 218 471
1 537 891

40,007%

2 771

5,613%
63,583%
55,782%
91,532%

980
55
43
27
11 601 6 471
269 675

28,723%
9,531%
87,584%
246 839

129
37
692
66
562
492
77,655%

276

Всього iншої дебiторської заборгованостi (валова балансова вартiсть)
306 408

1 865 538

Оцiночний резерв пiд кредитнi збитки

(216 531)

(1 791 554)

Всього iншої дебiторської заборгованостi (балансова вартiсть)
73 984
89
877
Очiкуваний рiвень збиткiв для цiлей оцiночного резерву пiд кредитнi збитки оснований на

оплатах клiєнтами за перiод у 36 мiсяцiв до кожної звiтної дати та вiдповiдних iсторичних
кредитних збиткiв за цей перiод. До матрицi резервування також включенi фiнансовi активи,
оцiнка яких здiйснюється на iндивiдуальнiй основi.
За дебiторською заборгованiстю за основною дiяльнiстю вiд двох основних дебiторiв iз валовою
балансовою вартiстю 11 225 040 тисяч гривень та кредитною iсторiєю понад 3 роки Компанiя
оцiнила резерв пiд кредитнi збитки на iндивiдуальнiй основi у розмiрi 60% вiд загальної валової
балансової вартостi.
Не прострочена дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть українських клiєнтiв з
кредитною iсторiєю понад 3 роки, передбачений договором з якими строк оплати ще не
прострочений станом на 31 грудня 2020 року, або заборгованiсть, умови якої були переглянутi.
Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена у Примiтцi 30.
22.
Передоплати виданi
31 грудня
2020 р.
31 грудня
2019 р.
Аванси постачальникам (у тому числi передоплати за фiнансовi iнструменти)
829 5 095 377
Передоплати, виданi за агентськими угодами
1 556 665
1 556 667
6 660 494
6 652 044
Резерв пiд передоплати виданi
(6 475 461) (6 459 468)
Всього передоплат виданих
185 033
192 576

5 103

Бiльшiсть авансiв деномiнована у гривнях. Цi аванси були виданi у 2015 роцi та повнiстю
знецiненi у 2016 роцi.
У сумi резерву пiд сумнiвнi аванси вiдбулися такi змiни:
2020 рiк
2019 рiк
На 1 сiчня
6 459 468
9 879 440
Повернення забезпечення
(3 428 605)
Змiна за рiк
19 802
8 939
Суми, списанi як такi, що не можуть бути повернутi
(630) (315)
Iншi змiни
(3 179)
9
На 31 грудня
6 475 461
6 459 468
У 2019 роцi Компанiєю було укладено договори забезпечення поставок у виглядi передачi
паливних скретч-карток у сумi 3 428 605 тисяч гривень. Цi картки облiкованi у складi iнших
поточних активiв та повнiстю знецiненi станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року.
23.
Iншi поточнi активи
Iншi поточнi активи переважно включають скретч-картки на придбання палива у сумi 673 519
тисяч гривень (у 2019 роцi - 940 221 тисяча гривень) та ПДВ на запасах, переданих комiтенту
для подальшої реалiзацiї за договорами комiсiї, у сумi 1 186 790 тисяч гривень (у 2019 роцi - 570
794 тисячi гривень).
Паливнi скретч-картки станом на 31 грудня 2020 року включали скретч-картки, якi були визнанi
замiсть передоплат, (Примiтка 21) у сумi 3 324 211 тисяч гривень (у 2019 роцi - 3 428 605 тисяч
гривень), що були повнiстю знецiненi Компанiєю, та придбанi паливнi скретч-картки з
первiсною вартiстю 836 508 тисяч гривень (у 2019 роцi - 1 066 360 тисяч гривень) та резервом
пiд знецiнення у сумi 162 989 тисяч гривень (у 2019 роцi - 126 139 тисяч гривень).
24.
Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року зареєстрований акцiонерний капiтал

Компанiї складав 13 557 тисяч гривень i складався з 54 228 510 простих акцiй номiнальною
вартiстю 0,25 гривнi. Станом на звiтну дату усi акцiї були повнiстю оплаченi. Акцiонерний
капiтал Компанiї був зареєстрований у 1994 роцi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку України.
Вартiсть акцiонерного капiталу, вiдображена у цiй фiнансовiй звiтностi у сумi 1 010 972 тисячi
гривень, визначена згiдно з МСБО 29 шляхом застосування коефiцiєнтiв перерахунку до
вартостi акцiонерного капiталу, виходячи з iндексу споживчих цiн, коли економiка зазнавала
впливу гiперiнфляцiї.
Вiдповiдно до українського законодавства Компанiя може розподiлити серед акцiонерiв весь
прибуток за перiод чи нерозподiлений прибуток станом на звiтну дату або вiднести його до
резервiв, передбачених статутом Компанiї. Подальше використання сум, якi було переведено до
резервiв, може бути законодавчо обмежено; вони, як правило, повиннi використовуватися на
цiлi, визначенi при створеннi резерву. Дивiденди зазвичай розподiляються лише iз прибутку за
поточний перiод або нерозподiленого прибутку, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi за
НП(С)БОУ i не розподiляються iз сум, перенесених ранiше до резервiв. Згiдно з законодавством
Компанiя може розподiлити або прибуток за поточний рiк, або суму резервiв, що пiдлягають
розподiлу, показану у окремiй фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi до МСФЗ.
24. Статутний капiтал (продовження)
Дивiденди, оголошенi та виплаченi протягом року, були такими:
2020 рiк
2019 рiк
Дивiденди до виплати на 1 сiчня 428 155
430 714
Дивiденди, виплаченi протягом року
(937) (2 559)
Дивiденди до виплати на 31 грудня

427 218

428 155

Дивiденди на акцiю, оголошенi протягом року, у гривнях

-

-

Сума базисного та розбавленого прибутку на акцiю
Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що приходиться на
власникiв акцiй материнської компанiї, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй в обiгу
протягом року.
Сума базисного та розбавленого прибутку на акцiю в 2020 роцi дорiвнювала 78,73 гривнi (у 2019
роцi - збиток на акцiю у сумi (74,83) гривнi).
25.

Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення
Зобов'язання з лiквiдацiї активiв Сума чистого прибутку, належна до Державного
бюджету України та iншим акцiонерам Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi
Всього
На 1 сiчня 2019 р. 840 090
17 116 730
17 956 820
Змiна за рiк 290
2 613 041
2 613 331
Ефект дисконтування
48 432 48 432
Ефект вiд змiни iнших припущень/переоцiнки 217 798
217 798
Використанi суми (4 169) (2 633) (6 802)
Змiна iнвестицiй у спiльнi операцiї (11 948)
(11 948)
На 31 грудня 2019 р. 1 102 441
19 715 190
20 817 631
Змiна за рiк 271
3 842 334
(772 800)
3 069 805
Ефект дисконтування
40 429 40 429
Ефект вiд змiни iнших припущень/переоцiнки 9 843 9 843
Використанi суми (2 511) (17 122 351) (17 124 862)
Змiна iнвестицiй у спiльнi операцiї 102 000
102 000

На 31 грудня 2020 р. 1 150 473

3 842 334

1 922 039

6 914 846

Поточна частина у 2020 роцi
59 909 3 842 334
1 922 039
5 824 282
Довгострокова частина у 2020 роцi
1 090 564
1 090 564
Поточна частина у 2019 роцi
56 401 19 715 190
19 771 591
Довгострокова частина у 2019 роцi
1 046 040
1 046 040
Крiм того, Компанiя визнала забезпечення премiй працiвникам у сумi 239 581 тисяча гривень
станом на 31 грудня 2020 року (на 31 грудня 2019 року - 192 215 тисяч гривень), яке
представлене у складi поточних забезпечень.
Зобов'язання з лiквiдацiї активiв
Очiкується, що зобов'язання з лiквiдацiї активiв буде використано протягом 20 рокiв.
Ключовi припущення, сформованi керiвництвом, - це ставка дисконту, застосована для
дисконтування зобов'язання з лiквiдацiї активiв, середня вартiсть лiквiдацiї 1 свердловини на
кожному родовищi та середнiй строк до лiквiдацiї родовища. При визначеннi ставки дисконту у
2019 та 2020 роцi була використана доходнiсть по державних облiгацiях у нацiональнiй валютi.
25.
Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення (продовження)
Основнi припущення, використанi керiвництвом, наведенi далi у таблицi:
2020 рiк
2019 рiк
Реальна ставка дисконту, % 4,19 3,87
Середня вартiсть лiквiдацiї 1 свердловини у тисячах гривень 568
521
Середнiй строк до лiквiдацiї (рокiв)
15
15
У таблицi нижче представлений вплив змiн в основних припущеннях, за умови незмiнностi
iнших факторiв, на суму зобов'язання, яке вiдображене у звiтi про фiнансовий стан:
Змiна у припущеннi Змiна у визнаному резервi
Збiльшення реальних ставок дисконту в усiх перiодах на 1 п.п. / зменшення реальних ставок
дисконту в усiх перiодах на 1 п.п. Зменшення на 135 260 тисяч гривень / збiльшення на 161 482
тисячi гривень
Збiльшення середньої вартостi лiквiдацiї однiєї свердловини на 10% / зменшення середньої
вартостi лiквiдацiї однiєї свердловини на 10% Збiльшення на 115 021 тисячу гривень /
зменшення на 115 021 тисячу гривень
Збiльшення середнього строку до лiквiдацiї на 1 рiк / зменшення середнього строку до лiквiдацiї
на 1 рiк
Зменшення на 46 288 тисяч гривень / збiльшення на 45 725 тисяч гривень
Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi
У зв'язку з несплатою та несвоєчасною сплатою рентної плати, податку на прибуток та ПДВ з
2015 року Компанiя нарахувала забезпечення можливих штрафiв та пенi за несвоєчасну сплату.
Витрати, пов'язанi з вiдрахуванням до забезпечення штрафiв та пенi за несвоєчасну сплату, були
визнанi у складi iнших операцiйних витрат.
Як зазначено у Примiтцi 4, у груднi 2020 року Компанiя отримала вiд материнської компанiї
кошти у сумi 38 645 860 тисяч гривень, у тому числi: 15 054 732 тисячi гривень (включно з ПДВ)
за 2 061 мiльйони кубiчних метрiв природного газу, видобутого у 2006 роцi, та 23 591 128 тисяч
гривень (включно з ПДВ) як передоплату за природний газ майбутнього видобутку.
Компанiя використала цi кошти на погашення своєї податкової заборгованостi i сплату
пов'язаних з нею нарахованих штрафiв та пенi з 2015 року. У зв'язку з погашенням податкової
заборгованостi та пов'язаних з нею нарахованих штрафiв i пенi, бiльша частина забезпечень була
використана iз визнанням чистого прибутку вiд сторнування забезпечень у сумi 772 800 тисяч
гривень у складi iнших операцiйних доходiв (Примiтка 12).
Сума чистого прибутку, належна до Державного бюджету України та iншим акцiонерам
Як описано у Примiтцi 3, Компанiя нарахувала забезпечення пiд майбутню виплату дивiдендiв у
розмiрi 90% вiд суми чистого прибутку, оскiльки проведення Загальних зборiв акцiонерiв не

планується до 1 травня 2021 року, тому рiшення про виплату дивiдендiв у iншiй сумi не може
бути прийнятим.
Забезпечення пiд дивiденди станом на 31 грудня 2020 року включає частину, що пiдлягає сплатi
як до Державного бюджету, так i мiноритарним акцiонерам.
?
26.
Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
Державний пенсiйний план iз встановленими виплатами
Пенсiйний
план
Всього
На 1 сiчня 2019 р. 1 015 640
666 594
1 682 234
Змiна за рiк 35 665 32 786 68 451
Ефект дисконтування
139 975
90 120 230 095
Ефект вiд змiни iнших припущень/переоцiнки 235 021
9 046 244 067
Використанi суми (80 406)
(77 163)
(157 569)
На 31 грудня 2019 р. 1 345 895
721 383
2 067 278
Змiна за рiк 45 611 31 603 77 214
Ефект дисконтування
122 930
64 432 187 362
Ефект вiд змiни iнших припущень/переоцiнки (208 578)
59 328 (149 250)
Використанi суми (84 576)
(76 240)
(160 816)
На 31 грудня 2020 р. 1 221 282
800 506
2 021 788
Поточна частина у 2020 роцi
80 770 177 061
257 831
Довгострокова частина у 2020 роцi
1 140 512
623 445
1 763 957
Поточна частина у 2019 роцi
75 775 158 246
234 021
Довгострокова частина у 2019 роцi
1 270 120
563 137
1 833 257
Державний пенсiйний план iз встановленими виплатами
Компанiя має юридичне зобов'язання сплачувати Державному пенсiйному фонду України
компенсацiю за додатковi пенсiї, виплачуванi певним колишнiм та iснуючим працiвникам
Компанiї.
За цим планом працiвники Компанiї, що мають певний стаж роботи у шкiдливих для здоров'я
умовах та вiдповiдне право дострокового виходу на пенсiї, отримують право на додатковi
виплати, якi фiнансуються Компанiєю та виплачуються через Державний пенсiйний фонд
України. Цi зобов'язання вiдповiдають визначенню пенсiйного плану iз встановленими
виплатами.
У 2020 роцi учасниками пенсiйного плану зi встановленими виплатами є 21 184 особи, у тому
числi 5 719 колишнiх працiвникiв (у 2019 роцi - 21 571 особа та 5 886 осiб, вiдповiдно).
Зазначенi далi пенсiйнi плани є нефiнансованими.
У таблицях нижче пiдсумовуються компоненти чистих витрат з пенсiйного забезпечення,
визнаних у звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи та у звiтi про фiнансовий стан за
планом.
2020 рiк
2019 рiк
Витрати з пенсiйного забезпечення
Вартiсть поточних послуг
45 611 35 665
Ефект дисконтування
122 930
139 975
Витрати з пенсiйного забезпечення, визнанi у прибутку та збитку
168 541
175
640
Переоцiнка, визнана в iнших сукупних доходах
(208 578)
235 021
Всього витрат з пенсiйного забезпечення, визнаних у звiтi про прибутки та збитки та iншi
сукупнi доходи
(40 037)
410 661
2020 рiк

2019 рiк

Змiни у приведенiй вартостi зобов'язання за планом iз встановленими виплатами
Теперiшня вартiсть на початок року
1 345 895
1 015 640
Вартiсть поточних послуг
45 611 35 665
Ефект дисконтування
122 930
139 975
Переоцiнка, визнана в iнших сукупних доходах
(208 578)
235 021
Пенсiї виплаченi
(84 576)
(80 406)
Теперiшня вартiсть на кiнець року
1 221 282
1 345 895
2020 2019
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
Теперiшня вартiсть нефiнансованого зобов'язання
1 221 282
1 345 895
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення, визнане у звiтi про фiнансовий стан
1 221 282
1 345 895
26.
Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами (продовження)
Пенсiйний план iз встановленими виплатами
Компанiя має договiрнi зобов'язання виплачувати працiвникам одноразову допомогу при виходi
на пенсiю, а також здiйснювати деякi iншi виплати, передбаченi колективною угодою.
У таблицях нижче пiдсумовуються компоненти чистих витрат з пенсiйного забезпечення,
визнаних у звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи та у звiтi про фiнансовий стан за
планом.
2020 рiк
2019 рiк
Витрати з пенсiйного забезпечення
Вартiсть поточних послуг
31 603 32 786
Ефект дисконтування
64 432 90 120
Переоцiнка зобов'язання з пенсiйного забезпечення (лише для довгострокових виплат)
7 366 57
Витрати з пенсiйного забезпечення, визнанi у прибутку та збитку
103 401
122
963
Переоцiнка, визнана в iнших сукупних доходах
51 962 8 989
Всього витрат з пенсiйного забезпечення, визнаних у звiтi про прибутки та збитки та iншi
сукупнi доходи
155 363
131 952
2020 рiк
2019 рiк
Змiни у приведенiй вартостi зобов'язання за планом iз встановленими виплатами
Теперiшня вартiсть на початок року
721 383
666 594
Вартiсть поточних послуг
31 603 32 786
Ефект дисконтування
64 432 90 120
Переоцiнка, визнана в iнших сукупних доходах
59 328 9 046
Пенсiї виплаченi
(76 240)
(77 163)
Теперiшня вартiсть на кiнець року
800 506
721 383
2020 рiк
2019 рiк
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
Теперiшня вартiсть нефiнансованого зобов'язання
800 506
721 383
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення, визнане у звiтi про фiнансовий стан
800
721 383

506

Компанiя має юридичне зобов'язання сплачувати на користь своїх працiвникiв соцiальний
внесок до Державного пенсiйного фонду України. У 2020 роцi Компанiя визнала витрати на
соцiальний внесок до Державного пенсiйного фонду у сумi 743 559 тисяч гривень (у 2019 роцi 724 139 тисяч гривень).
Далi показанi основнi припущення, застосованi при визначеннi зобов'язання Компанiї за
пенсiйними планами:
2020 рiк
2019 рiк
Номiнальна ставка дисконту, %
9,96 9,43
Рiвень iнфляцiї, %
4,8
5,0
Пiдвищення заробiтної плати у майбутнiх перiодах, %
7,5 у 2021-2025 роках;
5 на наступнi роки 7,5
Коефiцiєнт плинностi персоналу, %
4,6
7,2
При визначеннi зобов'язання Компанiї за пенсiйними планами iз встановленими виплатами за
2021 рiк пенсiї iндексованi з використанням коефiцiєнта 10,42% для 2021 року, 7,59% для 2022
року та 6,25% з 2023 року (у 2019 роцi - 11,78 %).
При визначеннi зобов'язання за пенсiйними планами Компанiї станом на 31 грудня 2020 року
Компанiя а використовує стандартнi таблицi вибiркової смертностi по регiону за 2019 рiк.
Компанiя наражається на два типи ризикiв, пов'язаних з зобов'язаннями за своїми пенсiйними
планами:
"
Фiнансовi ризики: ризик ставки дисконту та ризик iнфляцiї;
"
Демографiчнi ризики: ризик змiни демографiчного складу учасникiв пенсiйного плану
Компанiї, ризик збiльшення очiкуваної тривалостi життя.
26.
Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами (продовження)
Усi цi ризики пов'язанi з тим, що фактичний розвиток ситуацiї може вiдрiзнятися вiд
довгострокових припущень, застосованих при визначеннi пенсiйних зобов'язань за планами
Компанiї.
Ефект змiн в актуарних припущеннях, застосованих при визначеннi зобов'язання Компанiї за
планом iз встановленими виплатами, показаний далi:
2020 рiк
2019 рiк
Переоцiнка зобов'язання за планом iз встановленими виплатами внаслiдок:
змiн фiнансових припущень
(235 770)
277 481
коригування у зв'язку з вiдмiннiстю прогнозних показникiв вiд фактичних
52 717
змiн демографiчних припущень
79 491 (86 131)
Ефект вiд змiни припущень/переоцiнки
(149 250)
244 067

7 029

2020 рiк
2019 рiк
2018 рiк
2017 рiк
2016 рiк
Теперiшня вартiсть нефiнансованого зобов'язання за планом iз встановленими виплатами 2 021
788 2 067 278
1 682 234
1 125 829
976 065
Коригування зобов'язань за планом
(7 029) (52 717)
(181 514)
(218 724)
(44
917)
Далi показана чутливiсть зобов'язання за планом iз встановленими виплатами та пенсiйного
плану до змiни основних припущень:
2020 рiк
2019 рiк
(Збiльшення)/зменшення номiнальної ставки дисконту на 1%

(6,97%)/7,94%

(7,92%)/9,16%
Збiльшення/(зменшення) номiнальної заробiтної плати на 1%
5,67%/(5,13%)
6,35%/(7,03%)
Збiльшення/(зменшення) рiвня iнфляцiї на 1%
0,28%/(0,25%)
0,92%/(0,87%)
(Збiльшення)/зменшення коефiцiєнту плинностi персоналу на 1%
(1,55%)/1,73%
(1,49%)/1,32%
Станом на 31 грудня 2020 року середньозважений строк розрахунку за зобов'язаннями Компанiї
за планом зi встановленими виплатами становить 8 рокiв (у груднi 2019 року - 9 рокiв), а
середньозважений строк до виплати пенсiй - 12 рокiв (у груднi 2019 року - 13 рокiв). Очiкуванi
платежi за зобов'язаннями за планом зi встановленими виплатами протягом 2021 року
становлять 271 239 тисяч гривень (2019 року - 201 089 тисяч гривень).
27.
Iншi непоточнi зобов'язання
Як зазначено у Примiтцi 4, у груднi 2020 року Компанiя отримала вiд материнської компанiї
аванс у сумi 19 659 273 тисячi гривень (без ПДВ) за природнiй газ майбутнього видобутку.
Ключовi припущення, сформованi керiвництвом при визначеннi справедливої вартостi
передоплати, - це коефiцiєнт дисконтування та перiод врегулювання передоплати, iнформацiя
про якi розкрита у Примiтцi 4. У таблицi нижче пiдсумовуються змiни у сумi передоплати,
отриманої вiд материнської компанiї:
2020 рiк
2019 рiк
На 1 сiчня
Грошовi змiни
Отримання грошових коштiв
19 659 273
Негрошовi змiни
Прибуток вiд початкового визнання авансу вiд материнської компанiї
Примiтка 4 (4 945
984) Ефект дисконтування
Примiтка 13 26 087 Збиток вiд курсової рiзницi
396 632
На 31 грудня
15 136 008
Поточна частина
Непоточна частина

529 468
14 606 540

-

28.

Аванси та iншi зобов'язання
31 грудня 2020 р.
31 грудня 2019 р.
Аванси отриманi
1 121 132
375 112
Поточна частина авансу вiд материнської компанiї (Примiтки 4,27)
529 468
Резерв невисористаних вiдпусток
266 777
257 782
Зобов'язання за розрахунками з оплати працi
153 965
67 973
Iншi поточнi зобов'язання
372 919
454 590
2 444 261
1 155 457
Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена у Примiтцi 30.
29.
Договiрнi та умовнi зобов'язання i операцiйнi ризики
Зобов'язання з отримання лiцензiй
Для вiдповiдностi вимогам ряду лiцензiй на розвiдувально-пошуковi роботи або вимог
спецiальних дозволiв, Компанiя зобов'язана фiнансувати програми капiталовкладень, пов'язанi з
певними нафтогазовими родовищами. Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року

Компанiя не брала на себе зобов'язань за жодними програмами капiталовкладень.
Дотримання вимог податкового законодавства
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто
змiнюється. У результатi може iснувати значна невизначенiсть щодо застосування та
тлумачення нового податкового законодавства водночас iз незрозумiлими або неiснуючими
правилами практичного дотримання нормативних актiв. Вiдповiднi мiсцевi та державнi
податковi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керiвництвом у
зв'язку з дiяльнiстю Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. Останнi подiї в Українi
свiдчать про те, що податковi органи можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму
тлумаченнi законодавства та податкових розрахункiв, тому iснує можливiсть, що операцiї та
дiяльнiсть Компанiї, якi ранiше не заперечувались, можуть бути оскарженi.
У результатi можуть бути нарахованi значнi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. Податковi
органи можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох
календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших
перiодiв.
Керiвництво запровадило процедури внутрiшнього контролю та вважає, що цiнова полiтика
Компанiї вiдповiдає вимогам нового законодавства щодо трансфертного цiноутворення.
Керiвництво Компанiї подало звiт з трансфертного цiноутворення за 2019 рiк та наразi
розробляє необхiднi внутрiшнi положення щодо трансфертного цiноутворення.
Податковi органи, час вiд часу, оскаржують деякi iншi тлумачення податкового законодавства
керiвництвом Компанiї, що може призвести до додаткових витрат, у тому числi пенi, для
Компанiї у сумi 6 211 778 тисяч гривень (у 2019 роцi - 7 547 798 тисяч гривень).
Крiм того, згiдно з законодавством України право застосування податкової застави
поширюється на усе майно платника податкiв у сумi податкової заборгованостi. Оскiльки
станом на 31 грудня 2020 року податковий борг не був погашений Компанiєю у повному обсязi,
податковi органи право податкової застави на усе майно станом на 31 грудня 2020 року не
скасували.
Оренднi зобов'язання
Станом на кiнець звiтного перiоду земля, на якiй розташованi бензозаправнi станцiї,
використовувалася за договорами оренди з державою та третiми сторонами, строк дiї яких
закiнчується з 2020 по 2068 рiк. Керiвництво очiкує, що цi договори можуть бути подовженi
пiсля закiнчення їхнього строку.
Юридичнi питання
У ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя виступає стороною в рiзних судових
процесах та спорах. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями у
разi їх виникнення внаслiдок таких судових процесiв та спорiв не буде мати суттєвого
негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї, крiм тих,
що включенi до забезпечення за судовими процесами.
29.
Договiрнi та умовнi зобов'язання i операцiйнi ризики (продовження)
Змiни податкового законодавства, якi набули чинностi з 1 сiчня 2021 року
23 травня 2020 року були прийнятi змiни до Податкового кодексу України згiдно з Законом №
466-IX. Серед iнших змiн, введених Законом, витрати на сплату штрафiв та пенi за несвоєчасну
сплату, нарахованих державними органами, бiльше не пiдлягають вiднесенню на валовi витрати
для цiлей податку на прибуток. Керiвництво Компанiї вважає, що вiдповiдна змiна не має
впливу на цю фiнансову звiтнiсть, оскiльки, вiдповiдно до принципiв Податкового кодексу,
змiни до будь-яких елементiв податкiв та зборiв мають прийматися принаймнi за 6 мiсяцiв до
бюджетного перiоду, в якому вони вiдбуваються. Оскiльки в Українi бюджетний перiод
починається з початку року, керiвництво вважає, що новi змiни мають застосовуватися не
ранiше 1 сiчня 2021 року. Очiкується, що iншi змiни Податкового кодексу, введенi Законом, не
матимуть значного впливу на цю фiнансову звiтнiсть.
Соцiальнi зобов'язання

Компанiя здiйснює свiй внесок у пiдтримку та соцiально-економiчний розвиток мiсцевих громад
на територiях, де Компанiя проводить свою дiяльнiсть, у тому числi внески у спорудження,
розвиток та пiдтримку житлових об'єктiв, шкiл, лiкарень, транспортних послуг, рекреацiйних та
iнших соцiальних потреб.
30.
Розкриття iнформацiї про пов'язанi особи
Особи вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна з
яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi
рiшення iншої особи. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов'язаними особами
до уваги береться сутнiсть цих вiдносин, а не лише юридична форма.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року залишки за операцiями з пов'язаними
особами були такими:
НАК "Нафтогаз"
Компанiї пiд спiльним контролем НАК "Нафтогаз"
Iншi
пов'язанi особи
Дочiрнi компанiї
Спiльнi пiдприєм-ства
На 31 грудня 2020 р.
Дебiторська заборгованiсть (за вирахуванням знецiнення)
3 746 4 969 417
513
095 66 115
Передоплати та iншi поточнi активи
28 856 22 458 57 237 Кредиторська заборгованiсть
529 467
502
302 324
40 118 1
Аванси та iншi зобов'язання
274 840
9
Iншi довгостроковi зобов'язання 14 606 541
На 31 грудня 2019 р.
Дебiторська заборгованiсть (за вирахуванням знецiнення)
57 908 5 766 286
625
106 96 504
Передоплати та iншi поточнi активи
41 186 6 854 43 142 Кредиторська заборгованiсть
3
177 470
47
Аванси та iншi зобов'язання
1
3 377 58
Статтi доходiв та витрат за операцiями з пов'язаними особами за 2020 та 2019 роки були такими:
НАК
"Нафтогаз" Компанiї пiд спiльним контролем НАК "Нафтогаз"
Iншi
пов'язанi
особи
Дочiрнi компанiї
Спiльнi пiдпри-ємства
2020 рiк
Реалiзацiя товарiв та дохiд вiд надання послуг 12 545 610
16 279 12 476 925
333
775
72 148
Iншi операцiйнi доходи вiд наданих послуг
393
177 628
58 516 17 290
Закупiвлi нафтопродуктiв, сировини, витратних матерiалiв та послуг 77 395 9 595 711
64 875 19 822
Фiнансовi витрати, амортизацiя дисконту 306 785
30.

Розкриття iнформацiї про пов'язанi особи (продовження)

НАК
"Нафтогаз" Компанiї пiд спiльним контролем НАК "Нафтогаз"
Дочiрнi компанiї
Спiльнi пiдпри-ємства
2019 рiк
Реалiзацiя товарiв та дохiд вiд надання послуг 137 874
87 836
Iншi операцiйнi доходи вiд наданих послуг
309
7 038
Закупiвлi нафтопродуктiв, сировини, витратних матерiалiв та послуг
712 122 685
4 830

Iншi

пов'язанi

14 952 834

269

95 347 11 082
166 751

особи
514
8 762

Крiм того, протягом 2020 року Компанiя визнала прибуток при первiсному визнаннi авансу
отриманого вiд материнської компанiї безпосередньо у капiталi:
прибуток у сумi 280 697 тисяч гривень при первiсному визнаннi фiнансової допомоги,
отриманої вiд НАК "Нафтогаз" у лютому 2020 року; та
прибуток у сумi 4 945 984 тисячi гривень при первiсному визнаннi непоточного авансу за
природний газ, отриманої вiд НАК "Нафтогаз" у груднi 2020 року (Примiтки 4,27).
Iншi пов'язанi сторони включають компанiї пiд значним впливом НАК "Нафтогаз" та Уряду.
Iнформацiя про дивiденди виплаченi, до виплати та нарахованi розкрита у Примiтках 24 та 25.
Умови операцiй з пов'язаними особами
Балансовi залишки за операцiями з пов'язаними особами станом на кожну звiтну дату є
незабезпеченими та безпроцентними, i оплата за ними здiйснюється грошовими коштами, а
також шляхом взаємозалiку дебiторської та кредиторської заборгованостi. За дебiторською
заборгованiстю вiд пов'язаних осiб або кредиторською заборгованiстю перед пов'язаними
особами не було надано або отримано жодних гарантiй.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року дебiторська заборгованiсть за операцiями
з пов'язаними особами показана за вирахуванням резерву, який складав 8 409 281 тисячу
гривень та 4 622 955 тисяч гривень, вiдповiдно, та складався з таких компонентiв:
Компанiї пiд спiльним контролем НАК "Нафтогаз"
Iншi пов'язанi особи Дочiрнi
компанiї
Спiльнi пiдприємства
Всього
На 1 сiчня 2019 р. 180 409
385 809
23 809 590 027
Змiна за рiк 44 646 3 726 237
247 460
14 585 4 032 928
На 1 сiчня 2020 р. 44 646 3 906 646
633 269
38 394 4 622 955
Змiна за рiк (44 646)
3 960 030
(175 739)
46 681 3 786 326
На 31 грудня 2020 р. 7 866 676
457 530
85 075 8 409 281
Оцiнка на предмет знецiнення дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн проводиться
кожного фiнансового року шляхом аналiзу фiнансового стану пов'язаної сторони та ринку, на
якому функцiонує пов'язана особа.
Грошовi кошти та їх еквiваленти та грошовi кошти з обмеженим правом використання
Станом на 31 грудня 2020 року Компанiя мала грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 32 479
тисяч гривень, та грошовi кошти з обмеженим правом використання в сумi 1 632 тисячi гривень
на рахунках, вiдкритих у державних банках (станом на 31 грудня 2019 року - 76 917 тисяч
гривень та 99 000 тисяч гривень, вiдповiдно).
Грошовi кошти, їх еквiваленти та грошовi кошти обмеженого використання станом на 31 грудня
2020 року розмiщуються у фiнансових установах, яким на звiтну дату було присвоєно
довгостроковий рейтинг "B" мiжнародною рейтинговою агенцiєю Fitch.
Виплати основному управлiнському персоналу
У 2020 роцi загальна сума винагороди основному управлiнському персоналу склала 116 460
тисяч гривень (у 2019 роцi - 131 456 тисяч гривень).?
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Товарно-матерiальнi запаси, що утримуються на умовах вiдповiдального зберiгання
Станом на 31 грудня 2020 року нафтопродукти у сумi 1 762 478 тисяч гривень, нафта та газовий
конденсат у сумi 350 051 тисяча гривень, сiрка у сумi 1 888 тисяч гривень утримувалися iншими
пов'язаними особами на умовах вiдповiдального зберiгання та комiсiї (на 31 грудня 2019 року нафтопродукти у сумi 2 278 336 тисяч гривень, нафта та газовий конденсат у сумi 563 024 тисячi
гривень) та природний газ у сумi 50 959 тисяч гривень утримувався компанiєю пiд спiльним
контролем НАК "Нафтогаз" на умовах вiдповiдального зберiгання (на 31 грудня 2019 року - 111
389 тисяч гривень).

31.
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї представленi кредиторською заборгованiстю.
Основною метою цих фiнансових зобов'язань є залучення коштiв для фiнансування операцiй
Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, такi як грошовi кошти та їх еквiваленти,
дебiторська заборгованiсть та iншi фiнансовi активи.
Головними ризиками, що пов'язанi з фiнансовими iнструментами Компанiї, є валютний ризик,
ризик лiквiдностi, кредитний ризик та процентний ризик. Компанiя переглядає та узгоджує
полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Валютний ризик
Компанiя здiйснює свої операцiї переважно у таких валютах: українська гривня, долар США,
євро та фунт стерлiнгiв. Офiцiйний курс гривнi, встановлений Нацiональним банком України
("НБУ") на визначенi дати, був таким:
31 грудня
2020 р.
31 грудня
2019 р.
Долар США
28,27 23,69
Євро
34,74 26,42
Фунт стерлiнгiв
38,44 31,02
Кредиторська заборгованiсть, деномiнована в iноземних валютах, призводить до виникнення
валютного ризику. Компанiя не здiйснювала операцiй з метою хеджування цих валютних
ризикiв.
У таблицi далi показана чутливiсть прибутку Компанiї до оподаткування до обгрунтовано
можливих змiн обмiнного курсу iноземних валют при незмiнностi iнших змiнних.
На 31 грудня 2020 р. Збiльшення/ (зменшення) обмiнного курсу
Вплив
на
прибуток/(збиток) до оподаткування
Долар США/гривня 20%/(20%) 26 874/(26 874)
Євро/гривня 20%/(20%) (3 027 202)/3 027 202
На 31 грудня 2019 р. Збiльшення/ (зменшення) обмiнного курсу
Вплив
на
прибуток/(збиток)
до оподаткування
Долар США/гривня 20%/(20%) 131 041/(131 041)
Фунт стерлiнгiв/гривня
20%/(20%) (563)/563
Ризик лiквiдностi
Метою Компанiї є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування шляхом
використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Компанiя аналiзує свої
активи та зобов'язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв
погашення вiдповiдних iнструментiв. Строк погашення передоплати вiд материнської компанiї
був визначений, виходячи очiкуваних за оцiнкою керiвництва строкiв врегулювання
передоплати. Детальну iнформацiю про вiдповiдну передоплату та пов'язанi з нею оцiнки та
судження наведено у Примiтках 4 та 27.

31. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
У таблицi далi показано аналiз фiнансових зобов'язань Компанiї за строками погашення станом
на 31 грудня на основi недисконтованих платежiв за договором:
31 грудня 2020 р.
Всього До 6 мiсяцiв 6 мiсяцiв 1 рiк 1 - 5 рокiв
Понад 5 рокiв

Поточнi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть
1 026 977
1 026 977
Передоплата вiд материнської компанiї 20 189 235
600 249
600 249
11 236 870
21 216 212
1 627 226
600 249
7 751 867
11 236 870
31 грудня 2019 р.
1 рiк 1 - 5 рокiв

7

751

867

Всього До 6 мiсяцiв 6 мiсяцiв Понад 5 рокiв

Поточнi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть
1 079 786
1 079 786

1 079 786
-

1 079 786
-

-

-

-

Кредитний ризик
Компанiя наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли iнша сторона договору
виявиться неспроможною повнiстю виконати свої зобов'язання при настаннi термiну їх
погашення.
Фiнансовi iнструменти Компанiї, якi потенцiйно є предметом значної концентрацiї кредитного
ризику, включають в основному грошовi кошти та їх еквiваленти, грошовi кошти обмеженого
використання, дебiторську заборгованiсть та передоплати за фiнансовi iнструменти.
Оцiнювання кредитного ризику для управлiння ризиками - це складний процес, який потребує
використання моделей, оскiльки ризик змiнюється залежно вiд ринкових умов, очiкуваних
грошових потокiв i з плином часу.
Очiкуванi кредитнi збитки - це оцiнка приведеної вартостi майбутнiх недоотриманих грошових
коштiв, зважена з урахуванням iмовiрностi (тобто середньозважена величина кредитних збиткiв
iз використанням вiдповiдних ризикiв настання дефолту в певний перiод часу в якостi вагових
коефiцiєнтiв). Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв є об'єктивною та визначається шляхом
встановлення дiапазону можливих наслiдкiв. Очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються на основi
чотирьох компонентiв, якi використовує Компанiя: ймовiрнiсть дефолту, сума заборгованостi на
момент дефолту, збиток у разi дефолту та ставка дисконтування.
Для оцiнювання ймовiрностi дефолту Компанiя визначає дефолт як ситуацiю, за якої ризик
вiдповiдає одному чи декiльком iз нижчезазначених критерiїв:
- проти контрагента вiдкрито провадження у справi про банкрутство або лiквiдацiю;
- iснує об'єктивне свiдчення того, що контрагент не зможе повернути всю суму заборгованостi
вiдповiдно до передбачених договором умов;
- позичальник порушив фiнансову умову;
- виникли iншi форс-мажорнi обставини (наприклад, вiдсутнiсть контролю над дебiторською
заборгованiстю при знаходженнi контрагента у зонi воєнного конфлiкту або непiдконтрольнiй
територiї тощо).
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами складаються з авансiв,
виданих приватним українським компанiям, якi не мають кредитного рейтингу.
Дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть приватних українських компанiй, бiльшiсть з
яких не має кредитного рейтингу. В 2020 роцi середнiй рiвень оборотностi дебiторської
заборгованостi Компанiї розраховувався як середнiй залишок дебiторської заборгованостi за
основною дiяльнiстю на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, подiлений на чистi доходи
вiд реалiзацiї за 2020 рiк, та становив 67 днiв (у 2019 роцi - 89 днiв).
31. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Станом на 31 грудня 2020 року грошовi кошти та їх еквiваленти включали грошовi кошти на

поточних рахунках в банках у сумi 146 483 тисячi гривень (станом на 31 грудня 2019 року - 90
132 тисячi гривень), грошовi кошти у дорозi у сумi 51 980 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року
- 102 725 тисяч гривень) та грошовi кошти у касi у сумi 11 715 тисяч гривень (на 31 грудня 2019
року - 10 575 тисяч гривень).
Далi наведено аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв та грошових коштiв
обмеженого використання станом на 31 грудня на основi рейтингiв Fitch:
31 грудня
2020 рiк
2019 рiк
Поточнi рахунки у банках Грошовi кошти у дорозi
Грошовi
кошти
обмеженого
викорис-тання
Поточнi рахунки у банках Грошовi кошти у дорозi
Грошовi
кошти
обмеженого викорис-тання
- Рейтинг В+ 11 771 65 147 99 000
- Рейтинг В- 3 127 29 387 1 632 - Без рейтингу
143 356
22 593 6 659 78 361 37 578 1 835
146 483
51 980 8 291 90 132 102 725
100 835
Керiвництво має визначену кредитну полiтику i постiйно контролює виникнення кредитного
ризику. Кредитнi оцiнки виконуються щодо всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад
встановлений лiмiт. Бiльшiсть продажiв у 2020 роцi здiйснювалися Компанiєю пов'язаним
особам, з якими вона працювала ранiше. Компанiя не вимагає забезпечення пiд свої фiнансовi
активи.Показники кредитного ризику Компанiї постiйно контролюються та аналiзуються в
кожному окремому випадку на основi статистичної iнформацiї щодо погашення заборгованостi,
вiдповiдно, керiвництво Компанiї вважає, що не iснує суттєвого ризику виникнення збиткiв у
Компанiї понад суму визнаних резервiв пiд зменшення корисностi, створених за кожним таким
активом.Максимальний кредитний ризик дорiвнює балансовiй вартостi торгової та iншої
дебiторської заборгованостi, авансiв виданих та грошових коштiв i їх еквiвалентiв та грошових
коштiв обмеженого використання.
Станом на 31 грудня 2020 року загальна сукупна сума дебiторської заборгованостi вiд 5
найбiльших клiєнтiв Компанiї, що здiйснюють дiяльнiсть в Українi, становила 14 873 313 тисяч
гривень, а сума авансiв 4 найбiльшим постачальникам становила 6 231 756 тисяч гривень (на 31
грудня 2019 року - 13 758 871 тисяча гривень та 6 231 757 тисяч гривень, вiдповiдно), або 72%
вiд загальної суми дебiторської заборгованостi та 94% вiд загальної суми авансiв
постачальникам (31 грудня 2019 року - 75% та 94%, вiдповiдно). Резерв пiд кредитнi збитки вiд
цiєї дебiторської заборгованостi та авансiв складає 9 909 771 тисяча гривень (на 31 грудня 2019
року - 7 478 365 тисяч гривень) та 6 231 756 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року - 6 231 757
тисяч гривень), вiдповiдно.
Управлiння ризиком капiталу
Основною метою Компанiї стосовно управлiння капiталом є забезпечення оптимальної
структури капiталу для забезпечення подальшої безперервної дiяльностi, фiнансування ведення
дiяльностi Компанiї i максимiзацiї прибутку акцiонерiв. Наразi встановленi обмеження на
виплату дивiдендiв в iноземнiй валютi.
Компанiя управляє структурою капiталу та змiнює її вiдповiдно до змiн економiчних умов.
Цiлями Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення можливостi безперервної дiяльностi
Компанiї з метою забезпечення прибутку для акцiонерiв та вигод для iнших зацiкавлених осiб,
а також забезпечення фiнансування поточних потреб Компанiї, її капiтальних витрат та стратегiї
розвитку Компанiї. Компанiя розглядає акцiонерний капiтал як основне джерело формування
капiталу.
?
32.
Оцiнка справедливої вартостi
a)
Оцiнки справедливої вартостi, що застосовуються на повторюванiй основi
Нафтогазовi активи та основнi засоби, облiкованi за справедливою вартiстю. Основнi засоби
вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за переоцiненою вартiстю.
Усi нафтогазовi активи та основнi засоби Компанiї вiдносяться до рiвня 3 iєрархiї справедливої

вартостi. Протягом року Компанiя не переводила активи на iнший рiвень iєрархiї справедливої
вартостi.
Справедлива вартiсть бензозаправних станцiй та обладнання визначається iз використанням
доходного методу (Рiвень 3) на основi очiкуваних продажiв у наступних перiодах.
Нафтогазовi активи та iншi основнi засоби оцiнюються з використанням амортизованої вартостi
замiщення для спецiалiзованих виробничих активiв або справедливої вартостi, визначеної з
використанням ринкового пiдходу, для активiв, за якими наявнi ринковi аналоги. Для
нафтогазових активiв були застосованi такi основнi припущення: цiни свердловин були
визначенi на основi вартостi бурiння, скоригованої, за потреби, на iнфляцiю вартостi
будiвельних робiт; цiни iншої власностi, за якою вiдсутня ринкова iнформацiя, оцiнювалася як
початкова вартiсть, скоригована на вiдповiднi коефiцiєнти iнфляцiї.
У подальшому амортизована вартiсть замiщення аналiзується на предмет економiчного
знецiнення iз використанням методу дисконтованих грошових потокiв, що прогнозуються на
перiод до отримання вiд'ємного прогнозованого грошового потоку (Рiвень 3). Основнi
припущення включають пiдтвердженi розробленi запаси вуглеводнiв станом на дату оцiнки за
кожним родовищем, дисконт до цiни на нафту внаслiдок роботи за схемою переробки
давальницької сировини на рiвнi 23%, прогноз цiн на сиру нафту у дiапазонi вiд 360 доларiв
США за тонну у 2020 роцi до 405 доларiв США за тонну у 2024 роцi, ставка дисконту пiсля
оподаткування на рiвнi 19,6% та прогнозована змiна обсягiв видобутку.
b)
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, облiкованих за амортизованою
вартiстю.
Фiнансовi iнструменти за категорiями
У вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Компанiя класифiкує всi фiнансовi активи
у категорiю оцiнки за амортизованою вартiстю з 1 сiчня 2018 року (у 2017 роцi - Компанiя
класифiкувала фiнансовi iнструменти як кредити та дебiторську заборгованiсть).
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року усi фiнансовi активи та зобов'язання
Компанiї були облiкованi за амортизованою вартiстю. Балансова вартiсть цих iнструментiв
приблизно дорiвнює їхнiй справедливiй вартостi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань вiдображена за сумою, на яку може
бути обмiняний iнструмент у результатi поточної угоди мiж бажаючими укласти таку угоду
сторонами, iншої нiж примусовий продаж або лiквiдацiя.
Справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, дебiторської та кредиторської
заборгованостi та iнших поточних зобов'язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi, що
обумовлено короткостроковiстю цих iнструментiв.
?
33.
Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду
Covid-19
На початок 2021 року пандемiя коронавiрусу продовжує поширюватися Україною, що призвело
до подовження у лютому 2021 року Кабiнетом Мiнiстрiв введених обмежень (адаптивний
карантин, введений у 2020 роцi) до 30 квiтня 2021 року. У рiзних регiонах України постiйно
вводяться додатковi мiсцевi обмеження залежно вiд кiлькостi випадкiв захворюваностi у
вiдповiдних регiонах. Керiвництво Компанiї постiйно вiдстежує вплив введених обмежень на
операцiї Компанiї та вважає, що вони не мають значного впливу на її дiяльнiсть.
Вiдокремлення активiв Компанiї
У лютому 2021 року НАК "Нафтогаз" як материнська компанiя доручила Наглядовiй радi
Компанiї провести попереднiй розгляд можливостi вiдокремлення її активiв за напрямками
бiзнесу мiж НАК "Нафтогаз України" та мiноритарними акцiонерами. Станом на дату цiєї
фiнансової звiтностi керiвництво не мало нi узгоджених планiв нi рiшень акцiонерiв щодо
вiдокремлення активiв Компанiї.
Рiшення Антимонопольного комiтету України

Антимонопольний комiтет України своїм рiшенням вiд 30 березня 2021 року наклав на
Компанiю штрафи у сумi 2 368 988 тисяч гривень за порушення Компанiєю Закону України
"Про захист економiчної конкуренцiї" у попереднi роки. Компанiя планує вжити усiх необхiдних
заходiв, передбачених чинним законодавством для оскарження цього рiшення та ведення
вiдповiдних спорiв у судовому порядку.
34.
Облiкова полiтика, що застосовувалася до перiодiв, якi закiнчуються до 1 сiчня 2020 року
Нижче описанi положення облiкової полiтики, що застосовуються до порiвняльного перiоду,
який закiнчився 31 грудня 2019 року, до яких були внесенi змiни Компанiєю:
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи переважно складаються з програмного забезпечення та лiцензiй
(спецiальних дозволiв). Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується прямолiнiйним
методом протягом очiкуваного термiну корисного використання, що оцiнюється для кожного з
типiв нематерiальних активiв окремо i становить вiд 3 до 20 рокiв. Строки i порядок амортизацiї
нематерiальних активiв аналiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного звiтного року. Балансова
вартiсть нематерiальних активiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли подiї
або змiни умов використання вказують на те, що балансова вартiсть таких активiв не може бути
вiдшкодована.
Нафтогазовi активи та iншi основнi засоби
Термiн корисного використання
Знос основних засобiв, за виключенням нафтогазових активiв, розраховується з урахуванням
таких термiнiв корисного використання активiв:
Бензозаправнi станцiї
8-33 роки
Будiвлi
20-50 рокiв
Машини та обладнання (включаючи нафтопроводи)
3-35 рокiв
Нафтогазопереробне обладнання 5-35 рокiв
Транспортнi засоби, офiсне та iнше обладнання 5 рокiв
Консолiдована фiнансова звiтнiсть
Прим. 31 грудня
2020 р.
31 грудня
2019 р.
1 сiчня
2019 р.
АКТИВИ
Непоточнi активи
Нафтогазовi активи 17
5 964 625
8 835 990
5 847 144
Активи розвiдки та оцiнки 18
82
72 979 64 792
Iншi основнi засоби 19
7 444 382
9 008 989
7 853 634
Нематерiальнi активи
341 333
366 490
312 491
Iнвестицiї у спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї
6 559 22 309 12 751
Iншi фiнансовi активи
1 950 2 138 2 220
Iншi непоточнi активи
4
3 481 269
4 105 206
4 119 440
Довгострокова передоплата з податку на прибуток
3 268 750
Вiдстрочений податковий актив 16
5 600 561
6 397 525
5 811 411
Загальна сума непоточних активiв
26 109 511
28 811 626
24 023 883
Поточнi активи
Товарно-матерiальнi запаси 20
3 623 124
5 275 215
7 340 004
Дебiторська заборгованiсть 21
6 006 296
6 971 860
6 582 507
Передоплати виданi 22
127 993
150 337
125 431
Iншi поточнi активи 23
1 945 546
1 602 941
2 008 032

Передоплата з податку на прибуток
9 599
Грошовi кошти з обмеженим правом використання
Грошовi кошти та їх еквiваленти
238 621
12 003 426
14 326 554
16 336 264
Непоточнi активи, утримуванi для продажу
Загальна сума поточних активiв
12 018 671
ЗАГАЛЬНА СУМА АКТИВIВ
38 128 182

19 100 2 079
52 247 100 928
206 173
174 489

103 722

15 245 15 245 15 245
14 341 799
16 351 509
43 153 425
40 375 392

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Власний капiтал, що належить власникам акцiй материнської компанiї
Статутний капiтал 24
1 010 972
1 010 972
1 010 972
Дооцiнка
18 416 597
20 592 574
16 795 639
Накопичений збиток
(9 926 914) (15 547 887) (11 494 776)
9 500 655
6 055 659
6 311 836
Частка неконтролюючих учасникiв
(4 574) (12 816)
(10 036)
ЗАГАЛЬНА СУМА КАПIТАЛУ
9 496 081
6 042 843
6 301 799
Непоточнi зобов'язання
Iншi непоточнi зобов'язання
27
14 606 540
Зобов'язання з оренди
81 683 86 038 Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
26
257 1 495 133
Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення
1 046 040
776 897
Загальна сума непоточних зобов'язань
17 543 665
2 965 335

1 763 957
25

1

1 833
091

485

2 272 030

Поточнi зобов'язання
Торговельна та iнша поточна кредиторська заборгованiсть
1 344 640
1 385 384
1 122 312
Аванси та iншi зобов'язання
28
2 473 687
1 134 663
1 057 642
Рентна плата, iншi податки та подiбнi платежi
941 371
10 104 604
10 149 376
Податок на прибуток до сплати
1 252 751
1 782 249
Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
26
257 831
234
021 187 101
Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення
25
6 070 907
20 033 824
17 502 883
Загальна сума поточних зобов'язань
11 088 436
34 145 247
31 801 563
ЗАГАЛЬНА СУМА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
28 632 101
37 110 582
34 073 593
ЗАГАЛЬНА СУМА КАПIТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
38 128 182
43 153 425
40
375 392
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску вiд iменi Групи 27 квiтня 2021
року.
____________________________ _____________________________
О.В.
Гез
О.В. Iванова
Голова Правлiння
Головний
бухгалтер
_______________________
I.В. Євець

Заступник Голови Правлiння, Головний фiнансовий директор
Прим. 2020 рiк

2019 рiк

Доходи вiд звичайної дiяльностi 9
36 142 674
29 257 109
Собiвартiсть реалiзацiї
9
(18 313 667) (16 358 743)
Знецiнення нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших основних засобiв
(788 400)
(761 374)
Валовий прибуток
17 040 607
12 136 992

15

Витрати на збут
10
(1 783 448) (1 679 828)
Адмiнiстративнi витрати 11
(1 670 945) (1 713 750)
Iншi операцiйнi витрати
12
(5 335 757) (10 329 237)
Чистi витрати за очiкуваними кредитними збитками вiд фiнансових активiв 21,22 (3 598 288)
(3 281 309)
Iншi операцiйнi доходи
12
1 131 670
358 501
Частка прибутку асоцiйованих пiдприємств та спiльних пiдприємств
(15 516)
20
860
Прибуток/(збиток) до вирахування процентiв та оподаткування
5 768 323
(4 487
771)
Фiнансовi доходи 13
79 452 24 869
Фiнансовi витрати 13
(550 120)
(294 736)
Прибуток/(збиток) до оподаткування
5 297 655
(Витрати)/дохiд з податку на прибуток 16
Прибуток/(збиток) за рiк
4 046 080

(1 251 575)
(3 914 159)

(4 757 638)
843 479

Прибуток/(збиток), що належить:
Власникам акцiй Компанiї
4 037 838
Частка неконтролюючих учасникiв
Прибуток/(збиток) за рiк
4 046 080

(3 911 379)
8 242 (2 780)
(3 914 159)

Iншi сукупнi доходи/(збитки)
Позицiї, що не будуть рекласифiкованi в прибутки та збитки
Змiна в оцiнцi зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї
25, 9 7 357 (202 345)
Вплив податку на прибуток 16
(1 324) 36 422
Збiльшення справедливої вартостi нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших
основних засобiв
7 944 753
Вплив податку на прибуток 16
(1 430 056)
Зменшення справедливої вартостi нафтогазових активiв та iнших основних засобiв 15
(2 590
532) (3 040 047)
Вплив податку на прибуток 16
466 295
547 208
Переоцiнка пенсiйних зобов'язань 26
156 616
(244 010)
Вплив податку на прибуток 16
(28 191)
43 922
Загальна сума iнших сукупних (збиткiв)/доходiв
(1 989 779) 3 655 847
Загальна сума сукупного доходу/(збитку), що належить:
Власникам акцiй Компанiї

2 048 059

(255 532)

2 056 301

(258 312)

Частка неконтролюючих учасникiв
8 242 (2 780)
Загальна сума сукупного доходу/(збитку) за рiк
2 056 301
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 24
____________________________
О.В.
О.В. Iванова
Голова Правлiння
бухгалтер

(258 312)

74,61 (72,18)

_____________________________
Гез
Головний

_______________________
I.В. Євець
Заступник Голови Правлiння, Головний фiнансовий директор
Прим. 2020 рiк

2019 рiк

Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi
Прибуток/(збиток) до оподаткування
5 297 655
(4 757 638)
Коригування на негрошовi статтi:
Амортизацiя, виснаження та знос 14
2 666 604
1 551 927
(Дохiд вiд сторнування)/Нарахування забезпечень
(653 120)
2 671 756
Ефект змiн у припущеннях щодо зобов'язань з виведення активiв з експлуатацiї та зобов'язань за
планом iз встановленими виплатами
9, 25 24 603 15 510
Частка прибутку асоцiйованих пiдприємств та спiльних пiдприємств
15 516 (20 860)
Змiна резерву пiд застарiння товарно-матерiальних запасiв та знецiнення iнших поточних
активiв
12
(98 462)
188 315
Чистi витрати за очiкуваними кредитними збитками вiд фiнансових активiв 21, 22 3 598 288
3 281 309
Списання кредиторської заборгованостi 12
(21 097)
(124 912)
Знецiнення нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших основних засобiв
15
788 400
761 374
Фiнансовi витрати 13
550 120
294 736
Фiнансовi доходи 13
(79 452)
(24 869)
Курсовi рiзницi
12
237 188
174 815
Змiна iнших непоточних активiв
514 546
14 234
Iншi негрошовi доходи та витрати
15 358
Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi до змiн в оборотному капiталi
12 840 789
4 041 055
Змiни в оборотному капiталi:
Змiна дебiторської заборгованостi
(2 546 507) (3 949 663)
Змiна товарно-матерiальних запасiв
1 398 797
2 145 467
Змiна передоплат виданих
30 407 (24 907)
Змiна iнших поточних активiв
(342 605)
320 764
Змiна кредиторської заборгованостi
(18 711)
290 658
Змiна авансiв та iнших зобов'язань
991 326
(5 570)
Змiна рентної плати, iнших податкiв та подiбних платежiв
(9 163 233) (44 772)
Грошовi кошти, отриманi вiд основної дiяльностi
3 190 263
2 773 032
Використанi забезпечення, крiм штрафiв та пенi по податках 25,26 (163 327)
(165 323)
Штрафи та пенi по податках виплаченi 25
(17 180 154) -

Податок на прибуток сплачений
(4 521 501) (1 092 138)
Чистi грошовi кошти, отриманi вiд операцiйної дiяльностi

(18 674 719) 1 515 571

Грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi
Iнвестицiї в активи розвiдки та оцiнки
(40 331)
(14 984)
Витрати за нафтогазовими активами
(156 362)
(345 945)
Витрати на iншi основнi засоби
(890 771)
(1 189 043)
Витрати на нематерiальнi активи
(70 009)
(76 790)
Грошовi внески в iнвестицiї в асоцiйованi компанiї
0
(1 328)
Надходження вiд отриманих процентiв
141 002
70 923
Надходження вiд вибуття iнших основних засобiв
9 352 8 301
Дивiденди, отриманi вiд спiльних пiдприємств
7 269 64 744
Змiна грошових коштiв з обмеженим правом використання
48 681 2 794
Чистi грошовi кошти, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi
(951 169)
(1 481 328)
Грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi
Довгостроковi аванси, отриманi вiд материнської компанiї
Дивiденди виплаченi24
(937) (2 559)
Чистi грошовi кошти, використанi у фiнансовiй дiяльностi

27

19 659 273

-

19 658 336

(2 559)

Чиста змiна грошових коштiв та їх еквiвалентiв
32 448 31 684
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 1 сiчня
206 173
174 489
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня
238 621
206 173
____________________________ _____________________________
О.В.
О.В. Iванова
Голова Правлiння
бухгалтер
_______________________
I.В. Євець
Заступник Голови Правлiння, Головний фiнансовий директор

Гез
Головний

Належить власникам акцiй материнської компанiї
Частка
неконтро-люючих
учасникiв
Загальна сума
Статутний капiтал Дооцiнка
Накопичений збиток Загальна сума
Залишок на 1 сiчня 2019 р. 1 010 972
16 795 639
(11 494 776) 6 311 835
(10
036)
6 301 799
Збиток(3 911 379) (3 911 379) (2 780) (3 914 159)
Iнший сукупний дохiд/(збиток)
3 855 935
(200 088)
847
Сукупний збиток
3 855 935
(4 111 467) (255 532)

3 655 847

-

3 655

(2 780) (258 312)

Iншi змiни в капiталi (644) (644) (644)
Переведення резерву переоцiнки нафтогазових активiв та iнших основних засобiв, що вибули та
виведенi з експлуатацiї
(59 000)
59 000 Залишок на 31 грудня 2019 р.
1 010 972
20 592 574
(15 547 887) 6 055 659
(12
816) 6 042 843
Прибуток

-

-

4 037 838

4 037 838

8 242 4 046 080

Iнший сукупний (збиток)/дохiд
779)
Сукупний дохiд
(2 118 204)

(2 118 204)

128 425

(1 989 779)

-

4 166 263

2 048 059

8 242 2 056 301

(1 989

Iншi змiни в капiталi 12 590 12 590 12 590
Сума чистого прибутку, належна до Державного бюджету України та iншим акцiонерам
(Примiтка 25) (3 842 334) (3 842 334) (3 842 334)
Дохiд при первiсному визнаннi фiнансової допомоги та передоплати вiд материнської компанiї
(Примiтка 30) 5 226 681
5 226 681
5 226 681
Переведення резерву переоцiнки нафтогазових активiв та iнших основних засобiв, що вибули та
виведенi з експлуатацiї
(57 773)
57 773 Залишок на 31 грудня 2020 р.
1 010 972
18 416 597
(9 926 914) 9 500 655
(4
574) 9 496 081
____________________________
О.В.
О.В. Iванова
Голова Правлiння
бухгалтер

_____________________________
Гез
Головний

_______________________
I.В. Євець
Заступник Голови Правлiння, Головний фiнансовий директор
1.
Iнформацiя про пiдприємство
Публiчне акцiонерне товариство "УКРНАФТА" (далi - Компанiя або ПАТ "УКРНАФТА") було
засноване i розпочало свою дiяльнiсть як державне пiдприємство Виробниче об'єднання
"УКРНАФТА". У 1994 роцi Компанiя була акцiонована, приватизована та зареєстрована як
акцiонерне товариство вiдповiдно до законодавства України.
Основна дiяльнiсть Компанiї та її дочiрнiх компанiй, асоцiйованих компанiй, спiльних операцiй i
спiльних пiдприємств (далi разом - Група) - це розвiдка, видобування та продаж нафти i газу,
переробка газу, експлуатацiя мережi заправних станцiй та надання вiдповiдних
нафтопромислових сервiсних послуг на територiї України. Станом на 31 грудня 2020 року
Компанiя складалася з шести видобувних пiдроздiлiв, трьох газопереробних заводiв, одного
розвiдувального i бурильного пiдроздiлу, ряду дослiдницьких та допомiжних пiдроздiлiв i 537
дiючих заправних станцiй. Крiм того, Компанiя має дочiрнi та асоцiйованi компанiї i бере участь
у спiльних пiдприємствах та спiльних операцiях iз розробки та видобування нафти i газу
(Примiтка 3). Основна дiяльнiсть та виробничi потужностi Компанiї сконцентрованi в Українi.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року безпосередньою материнською
компанiєю Компанiї було державне пiдприємство Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз
України" (далi - НАК "Нафтогаз"), якому належить 50% плюс 1 акцiя, а фактичний контроль над
Компанiєю здiйснював Уряд України. Уряд України, представлений Кабiнетом Мiнiстрiв
України, здiйснює державний контроль над НАК "Нафтогаз". Iншi акцiї Компанiї належать
українським та iноземним юридичним i фiзичним особам.
Компанiя зареєстрована на українськiй фондовiй бiржi.
Юридична адреса Компанiї: Несторiвський провулок 3-5, Київ, Україна.
2.
Умови, в яких працює Група
На початку 2020 року нове захворювання, викликане коронавiрусом (COVID-19), почало
швидко поширюватися по всьому свiту, в результатi чого Всесвiтня органiзацiя охорони
здоров'я у березнi 2020 року оголосила про пандемiю. Поширення вiрусу мало iстотний

негативний вплив на економiчну активнiсть у свiтi, включаючи спад на ринках капiталу та рiзке
зменшення цiн на товари. Вплив COVID-19 на бiзнес Групи багато в чому залежить вiд
тривалостi та охоплення свiтової та української економiк ефектами пандемiї.
Макроекономiчна ситуацiя протягом перших мiсяцiв 2020 року сприяла стабiлiзацiї фiнансової
системи України. Протягом 2020 року ВВП України скоротився на 4% порiвняно з 2019 роком.
У 2020 роцi темп iнфляцiї в Українi у рiчному обчисленнi становив 5%, проте внутрiшнi та
зовнiшнi фактори, якi почали впливати на економiку України у другiй половинi 2019 року та
значно посилився у 2020 роцi, призвели до девальвацiї гривнi. Станом на 31 грудня 2020 року
встановлений НБУ офiцiйний курс обмiну гривнi по вiдношенню до євро становив 34,74 гривнi
за 1 євро порiвняно з 26,42 гривнi за 1 євро станом на 31 грудня 2019 року; встановлений НБУ
офiцiйний курс обмiну гривнi до долара США становив 28,27 гривнi за 1 долар США порiвняно
з 23,69 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2019 року.
Триває перiод погашення державних боргiв, якi Україна залучала в кризовi перiоди для
пiдтримки валютної лiквiдностi. Сукупно у 2020-2022 роках валютнi виплати Уряду та
Нацiонального банку України (НБУ) разом iз вiдсотками перевищать 24 мiльярда доларiв США.
Бiльшу частину цiєї суми потрiбно буде рефiнансувати на зовнiшнiх ринках. У зв'язку з цим
критично важливими залишаються реалiзацiя нової програми Мiжнародного валютного фонду
та умови спiвпрацi з iншими мiжнародними фiнансовими органiзацiями.
Станом на кiнець 2019 року НБУ встановив облiкову ставку в розмiрi 13,5%. Протягом 2020
року було прийнято рiшення щодо подальшого пом'якшення монетарної полiтики, i облiкову
ставку НБУ було зменшено до 6%, яку 15 квiтня 2021 року було пiдвищено до 7,5%. Стрiмкий
розвиток подiй, спричинених поширенням коронавiрусу, призвiв до формування розривiв
лiквiдностi окремих банкiв i зростання попиту на мiжбанкiвськi кредитнi ресурси. З метою
збереження фiнансової стабiльностi НБУ запровадив довгострокове рефiнансування банкiв i
пiдкрiпив банки готiвковою iноземною валютою.
Значна кiлькiсть компанiй в Українi була вимушена припиняти або обмежити свою дiяльнiсть на
перiод карантинних обмежень. Заходи, вжитi для стримання поширення коронавiрусу
(включаючи карантиннi обмеження), соцiальна дистанцiя та призупинення дiяльностi об'єктiв
соцiальної iнфраструктури впливають на економiчну дiяльнiсть пiдприємств, у тому числi i
Групи.
Уряд, який був сформований пiсля парламентських виборiв у липнi 2019 року, був вiдправлений
у вiдставку 4 березня 2020 року, i був призначений новий Уряд. У контекстi полiтичних змiн
ступiнь непевностi, у тому числi щодо майбутнього напрямку реформ в Українi, залишається
вкрай високим.
2. Умови, в яких працює Група (продовження)
Крiм цього, негативна динамiка свiтових ринкiв, пов'язана з пандемiєю коронавiрусу, може мати
подальший негативний вплив на економiку України. Остаточний результат полiтичної та
економiчної ситуацiї в Українi та її поточнi наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони
можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Групи.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики
1)
Основа пiдготовки
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ), випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку (РМСБО).
Група веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до МСФЗ.
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з принципом iсторичної вартостi, за
винятком нафтогазових активiв та iнших основних засобiв, що облiковуються за справедливою
вартiстю (крiм транспортних засобiв та iнших основних засобiв, якi оцiнюються за первiсною
вартiстю за вирахуванням знецiнення). Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в
українських гривнях. Усi суми наведенi з округленням до найближчої тисячi, якщо не зазначено
iнше.

Консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2020 фiнансовий рiк затверджена до випуску 27 квiтня
2021 року.
2)
Безперервнiсть дiяльностi
Керiвництво пiдготувало цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу
безперервностi дiяльностi. При формуваннi цього судження Група врахувала фiнансовий стан
Групи, її поточнi плани, рентабельнiсть дiяльностi, операцiйнi грошовi потоки, заходи
поточного року з модернiзацiї та оптимiзацiї, а також проаналiзувала вплив макроекономiчних
тенденцiй на свою дiяльнiсть. Крiм того, Група здiйснює монiторинг впливу пандемiї
коронавiрусної iнфекцiї COVID-19 на її прогнози грошових потокiв та результати операцiйної
дiяльностi. Втiм, Група функцiонує у сегментi, який не зазнає найгiршого впливу COVID-19 у
2020 роцi i, як очiкується, не зазнає суттєвого впливу в 2021 роцi.
Станом на 31 грудня 2020 року Група мала чистi поточнi активи в сумi 930 235 тисяч гривень
(на 31 грудня 2019 року - чистi поточнi зобов'язання в сумi 19 803 448 тисячi гривень), чистий
прибуток у сумi 4 046 080 тисяч гривень за 2020 рiк (за 2019 рiк - чистий збиток у сумi 3 914 159
тисяч гривень) i видаток грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi в сумi 18 674 719 тисячi
гривень (у 2019 роцi - надходження в сумi 1 515 571 тисячi гривень).
Iстотне покращення фiнансових результатiв викликане врегулюванням тривалого спору щодо
видобутого у 2006 роцi природного газу. Таким чином, у груднi 2020 року Група отримала вiд
НАК "Нафтогаз" передоплату в сумi 12 545 610 тисяч гривень (без ПДВ) за 2 061 мiльйон
кубiчних метрiв природного газу та передоплату в сумi 19 659 273 тисячi гривень (без ПДВ) за
природний газ майбутнього видобутку, що дозволило Групi погасити її податковi зобов'язання,
акумульованi з 2015 року, та сплатити пов'язанi з ними нарахованi штрафи та пенi за
несвоєчасну сплату податкiв (Примiтки 9, 25, 27 i 30).
У 2019 роцi Група змогла набути майнових прав на заставне майно у формi передоплачених
паливних карток iз номiнальною вартiстю 3 428 605 тисяч гривень в якостi врегулювання
передоплати, здiйсненої за нафтопродукти в 2015 роцi, i наразi вживає крокiв для їх продажу на
ринку. Станом на цей момент цi передоплаченi паливнi картки визнаються за нульовою
вартiстю, поки Група не сформує статистику вiдповiдних продажiв.
Крiм того, у груднi 2019 року та сiчнi 2020 року Група уклала договори зi своїми дебiторами про
реструктуризацiю дебiторської заборгованостi за реалiзовану в 2015 роцi сиру нафту в сумi 7
461 449 тисяч гривень. Порядок розрахункiв передбачає разовий платiж у момент пiдписання
договору про реструктуризацiю та поквартальнi платежi до 2024-2026 рокiв, включаючи сплату
вiдсоткiв у розмiрi 14,4%. Протягом 2019-2020 рокiв Група отримала платежi в сумi 1 581 148
тисяч гривень.
Група планує продовжити вживати правовi заходи та вести переговори iз задiяними сторонами
для стягнення платежiв за решту природного газу, видобутого Групою i фiзично переданого на
зберiгання до нацiональної газотранспортної системи України у 2007-2014 роках в обсязi 9 038
мiльйонiв кубiчних метрiв, або для отримання вказаного природного газу для подальшого
продажу на вiдкритому ринку, продажу заставного забезпечення, що перейшло у власнiсть
Групи у формi скретч-карток, повернення реструктурованої у 2019-2020 роках дебiторської
заборгованостi до 2024-2026 рокiв, i стягнення простроченої та поточної дебiторської
заборгованостi вiд її 3 основних контрагентiв.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
З огляду на зазначенi вище факти та покращення, керiвництво вважає, що застосування
припущення про безперервнiсть дiяльностi у ходi пiдготовки цiєї консолiдованої фiнансової
звiтностi є обгрунтованим.
3)
Основа консолiдацiї
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть ПАТ "УКРНАФТА", його
дочiрнiх компанiй, асоцiйованих компанiй, спiльних пiдприємств та спiльних операцiй станом
на 31 грудня 2020 року.

Дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються з дати їх придбання, якою є дата отримання Групою
контролю над ними, i консолiдуються до дати припинення контролю. Фiнансова звiтнiсть
дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що i фiнансова звiтнiсть
материнської компанiї, вiдповiдно до єдиної облiкової полiтики. Всi внутрiшньогруповi
операцiї, залишки та нереалiзованi прибутки i збитки за операцiями мiж компанiями Групи та
дивiденди повнiстю виключаються при консолiдацiї.
4)
Складання звiтностi в електронному форматi (iXBRL)
Вiдповiдно до пункту 5 статтi 12 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" всi пiдприємства, якi зобов'язанi складати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ,
складають i подають консолiдовану фiнансову звiтнiсть на основi таксономiї фiнансової
звiтностi за МСФЗ в єдиному електронному форматi (iXBRL). Станом на дату випуску цiєї
консолiдованої фiнансової звiтностi процес подання фiнансової звiтностi в єдиному
електронному форматi з використанням таксономiї UA XBRL МСФЗ 2020 року не працює
повною мiрою. Враховуючи це, Комiтет з управлiння Системою фiнансової звiтностi
рекомендував усiм регуляторам подовжити строки подання звiтностi у форматi iXBRL за 2020
рiк i першi 3 квартали 2021 року та не застосовувати санкцiї за невчасне подання протягом 2021
року. Керiвництво Групи планує пiдготувати пакет звiтностi у форматi iXBRL та подати його
протягом 2021 року.
5)
Дочiрнi компанiї
Дочiрнi компанiї - це суб'єкти господарювання, якi контролює Група. Iнвестор контролює об'єкт
iнвестування, коли вiн має права на змiннi результати дiяльностi суб'єкта iнвестування або
зазнає пов'язаних iз ним ризикiв та має можливiсть впливати на цi результати завдяки своїм
владним повноваженням щодо об'єкта iнвестування.
6)
Частки участi у спiльних пiдприємствах та спiльних операцiях
Група має частки у спiльних пiдприємствах та спiльних операцiях. Спiльнi операцiї - це
договiрнi угоди, за якими двi або бiльше сторiн здiйснюють економiчну дiяльнiсть, яка пiдлягає
спiльному контролю.
Група облiковує свою частку участi у спiльних операцiях шляхом облiку її активiв, включаючи її
частку будь-яких активiв, що знаходяться у спiльнiй власностi, її зобов'язань, включаючи її
частку будь-яких спiльно прийнятих зобов'язань; її доходiв вiд продажу її частки обсягу
виробленої спiльною операцiєю продукцiї, її частки доходiв вiд продажу обсягу виробленої
спiльною операцiєю продукцiї та її витрат, включаючи її частку будь-яких спiльно понесених
витрат.
Спiльне пiдприємство передбачає створення окремого суб'єкта господарювання, в якому кожен
контролюючий учасник має частку. Спiльне пiдприємство - це спiльна дiяльнiсть, структурована
як окремий суб'єкт, яка передбачає наявнiсть у сторiн, що здiйснюють спiльний контроль
дiяльностi, прав на чистi активи такої дiяльностi.
Група визнає свою частку у спiльних пiдприємствах за методом участi в капiталi. Вiдповiдно до
методу участi в капiталi, iнвестицiя у спiльне пiдприємство облiковується у звiтi про фiнансовий
стан за первiсною вартiстю плюс змiни частки Групи у чистих активах спiльного пiдприємства
пiсля придбання. Гудвiл, що вiдноситься до спiльного пiдприємства, включається до балансової
вартостi iнвестицiї та не амортизується i не аналiзується окремо на предмет знецiнення.
У консолiдованому звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи вiдображається частка у
результатах дiяльностi спiльного пiдприємства.
Частка у прибутку спiльних пiдприємств показується у консолiдованому звiтi про прибуток або
збиток та iнший сукупний дохiд. Це - прибуток, що належить Групi, отже, є прибутком пiсля
оподаткування та вирахування частки неконтролюючих учасникiв у капiталi дочiрнiх компанiй
спiльного пiдприємства.
3.
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Фiнансова звiтнiсть спiльного пiдприємства та спiльних операцiй пiдготовлена за той самий
звiтний перiод, що i фiнансова звiтнiсть материнської компанiї. За необхiдностi, для
вiдповiдностi облiкової полiтики спiльного пiдприємства облiковiй полiтицi Групи
здiйснюються коригування.
Пiсля застосування методу участi в капiталi Група визначає необхiднiсть визнання додаткового
збитку вiд знецiнення iнвестицiй Групи у спiльнi пiдприємства. На кожну звiтну дату Група
оцiнює наявнiсть ознак знецiнення iнвестицiй у спiльнi пiдприємства. Якщо такi ознаки iснують,
Група обчислює суму знецiнення як рiзницю мiж вартiстю вiдшкодування iнвестицiї у спiльне
пiдприємство та її балансовою вартiстю i визнає цю суму у звiтi про прибутки та збитки та iншi
сукупнi доходи.
Коли частка Групи у збитках асоцiйованої компанiї або спiльного пiдприємства дорiвнює або
перевищує її частку в цiй асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємствi, Група припиняє
визнання своєї частки у подальших збитках.
Пiсля того, як частка Групи зменшується до нуля, пiд додатковi збитки створюється резерв i
визнається зобов'язання лише тiєю мiрою, в якiй Група взяла на себе юридичнi або
конструктивнi зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої компанiї або спiльного
пiдприємства.
Якщо у майбутньому асоцiйована компанiя або спiльне пiдприємство вiдображає у звiтностi
прибуток, Група поновлює визнання своє частки у цьому прибутку лише пiсля того, як її частка
у прибутку дорiвнює її частцi у невизнаних збитках.
7)
Асоцiйованi компанiї
Асоцiйованi компанiї - це компанiї, на якi Група чинить суттєвий вплив (прямо чи непрямо),
проте не контролює їх. Загалом, така ситуацiя передбачає наявнiсть у таких компанiях вiд 20%
до 50% прав голосу. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в
капiталi та початково визнаються за первiсною вартiстю. Дивiденди, отриманi вiд асоцiйованих
компанiй, зменшують балансову вартiсть iнвестицiї в асоцiйовану компанiю. Iншi змiни частки
Групи у чистих активах асоцiйованої компанiї пiсля придбання визнаються наступним чином: (i)
частка Групи у прибутках чи збитках асоцiйованих компанiй облiковується у консолiдованому
прибутку чи збитку за рiк як частка у результатах асоцiйованих компанiй; (ii) частка Групи в
iншому сукупному доходi визнається у складi iншого сукупного доходу та вiдображається
окремо; (iii) всi iншi змiни частки Групи у балансовiй вартостi чистих активiв асоцiйованих
компанiй визнаються у складi прибутку чи збитку як частка результатiв асоцiйованих компанiй.
Проте коли частка Групи у збитках асоцiйованої компанiї дорiвнює або перевищує її частку в
цiй асоцiйованiй компанiї, включаючи будь-якi iншi незабезпеченi суми дебiторської
заборгованостi, Група не визнає подальшi збитки, крiм випадкiв, коли вона взяла на себе
зобов'язання чи здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої компанiї.
Нереалiзований прибуток за операцiями мiж Групою та її асоцiйованими компанiями
виключається у розмiрi частки Групи в асоцiйованих компанiях; нереалiзованi збитки також
виключаються, крiм випадкiв, коли операцiя має ознаки знецiнення переданого активу.
8)
Переоцiнка iноземної валюти
Статтi кожної компанiї Групи, включенi до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, оцiнюються
iз використанням валюти первинного економiчного середовища, в якому Група здiйснює свою
дiяльнiсть. Валютою подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi є українська гривня, яка є
функцiональною валютою Компанiї, її спiльних операцiй, спiльних пiдприємств, дочiрнiх та
асоцiйованих компанiй, а також валютою подання Групи.
Операцiї в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi
за курсом, що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй
валютi, перераховуються у функцiональну валюту за курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi
рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у прибутках та збитках.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за первiсною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються
за курсом, дiючим на дату їх початкових операцiй. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за

справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсами обмiну на дату
визначення справедливої вартостi.
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9)
Долiцензiйнi витрати
Долiцензiйнi витрати вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
10)
Витрати на розвiдку та оцiнку
Витрати на розвiдку та оцiнку родовищ нафти i природного газу облiковуються методом
"успiшних спроб". Вiдповiдно до цього методу, витрати на розвiдку та оцiнку капiталiзуються в
активи розвiдки та оцiнки до моменту, коли розвiдка буде завершена i результат зможе бути
оцiнений.
До таких витрат вiдносяться: винагорода працiвникiв, вартiсть використаних матерiалiв та
пального, витрати, пов'язанi з набуттям прав на розвiдку, витрати на топографiчнi, геологiчнi,
геохiмiчнi та геофiзичнi роботи, витрати на розвiдувальне бурiння, зняття проб, витрати на
дiяльнiсть, пов'язану з оцiнкою технiчних можливостей та рентабельностi видобутку.
Якщо розвiдка та оцiнка ресурсiв на певнiй визначенiй територiї не призвела до вiдкриття
економiчно доцiльних для видобутку покладiв вуглеводнiв, активи розвiдки та оцiнки
тестуються на зменшення корисностi. Загалом, до комерцiйних резервiв Група вiдносить
пiдтвердженi розробленi резерви.
Якщо поклади вуглеводнiв не знайдено i прийнято рiшення про припинення розвiдки та оцiнки
на цiй визначенiй територiї, активи розвiдки та оцiнки пiдлягають списанню.
Якщо поклади вуглеводнiв були знайденi та є об'єктом подальшого дослiдження, що може
включати бурiння свердловин (розвiдувальних чи розвiдувального типу стратиграфiчних
випробувальних свердловин), та, вiрогiдно, пiдлягатимуть комерцiйнiй розробцi, то такi витрати
продовжують визнаватись у складi активу. Такi витрати облiковуються як актив i є предметом
технiчного, комерцiйного i управлiнського перегляду, щонайменше, раз на рiк з метою
пiдтвердження намiру розробки чи iншого способу отримання вигiд вiд знайдених покладiв.
Коли дозвiл на розробку пiдтверджених запасiв нафти та природного газу отриманий,
накопиченi витрати проходять тест на зменшення корисностi та переводяться у клас
нафтогазових активiв. Пiсля початкового визнання за первiсною вартiстю активи розвiдки та
оцiнки оцiнюються за iсторичною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
11)
Витрати на розробку
Витрати на будiвництво, установку обладнання для видобутку копалин, трубопроводiв та
бурiння експлуатацiйних свердловин включаються в склад нафтогазових активiв.
12)
Нафтогазовi активи та iншi основнi засоби
Пiсля початкового визнання за первiсною вартiстю нафтогазовидобувне обладнання та iншi
основнi засоби, за винятком транспортних засобiв та iнших основних засобiв, оцiнюються за
справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням накопиченого зносу, виснаження та
збиткiв вiд зменшення корисностi, що нараховуються пiсля дати переоцiнки. Транспортнi засоби
та iншi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка здiйснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж
справедливою вартiстю переоцiненого активу та його балансовою вартiстю. Справедлива
вартiсть спецiалiзованих активiв, що представляють бiльшiсть переоцiнюваних активiв,
визначена за методом амортизованої вартостi замiщення з коригуванням на суму економiчного
знецiнення. Справедлива вартiсть неспецiалiзованих активiв визначена на основi ринкового
пiдходу. Остання переоцiнка була здiйснена станом на 1 жовтня 2019 року.
Якщо об'єкти нафтогазовидобувних активiв та iнших основних засобiв переоцiнюються,
накопичений до моменту переоцiнки знос та виснаження вираховується з первiсної вартостi

об'єкту i така чиста вартiсть порiвнюється iз переоцiненою вартiстю об'єкта. Збiльшення
балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься до iншого сукупного доходу
та накопичується в складi резерву з переоцiнки у капiталi у звiтi про фiнансовий стан, за
винятком сум, що компенсують зменшення вартостi активу, ранiше вiдображеного у прибутках
та збитках. У цьому випадку сума збiльшення вартостi такого активу вiдображається у
прибутках та збитках. Зменшення балансової вартостi вiдображається у складi прибутку та
збитку, за винятком випадкiв, коли зменшення балансової вартостi компенсує попереднє
збiльшення балансової вартостi цих же активiв i вiдображається через зменшення резерву
переоцiнки. Пiсля вибуття активу вiдповiдна сума, включена до резерву переоцiнки,
переноситься до складу нерозподiленого прибутку.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Первiсна вартiсть основного засобу складається з цiни придбання або вартостi будiвництва,
iнших прямих витрат для введення активу в експлуатацiю, витрат на позики та очiкуваних
витрат на виведення активу з експлуатацiї. Цiна придбання або вартiсть будiвництва основного
засобу являє собою суму сплачених коштiв та справедливу вартiсть iншої винагороди, сплаченої
у ходi придбання основного засобу.
Об'єкт основних засобiв вибуває пiсля його реалiзацiї або коли одержання економiчних вигод
вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки чи збитки, що
виникають у зв'язку з вибуттям активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд
вибуття активу i його балансовою вартiстю), включаються до прибуткiв та збиткiв за рiк, в
якому актив був знятий з облiку. Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи
нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються
в разi необхiдностi.
Розрахунковi витрати на демонтаж нафтогазових виробничих потужностей, включаючи витрати
на закриття об'єктiв та рекультивацiю видобувних площ, включаються як компонент
нафтогазових активiв, якi виснажуються виробничим методом.
Соцiальнi активи, якi належать Групi, не визнаються у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi,
оскiльки не очiкується, що їх використання принесе Групi економiчнi вигоди в майбутньому.
Витрати на поточне обслуговування активiв вiдносяться на витрати вiдповiдного перiоду.
Амортизацiя, виснаження та знос
Знос основних засобiв та амортизацiя нематерiальних активiв, за виключенням нафтогазових
активiв, розраховується прямолiнiйним методом протягом корисного строку використання
активу. Виснаження нафтогазових активiв розраховується iз використанням методу нарахування
пропорцiйно видобутку по кожному родовищу на основi кiлькостi розроблених запасiв.
Термiн корисного використання
Знос основних засобiв, за виключенням нафтогазових активiв, розраховується з урахуванням
таких термiнiв корисного використання активiв:
Бензозаправнi станцiї
8-33 роки
Будiвлi
10-80 рокiв
Машини та обладнання (включаючи нафтопроводи)
5-35 рокiв
Нафтогазопереробне обладнання 5-35 рокiв
Транспортнi засоби, офiсне та iнше обладнання 5 рокiв
Витрати на капiтальнi реконструкцiї та ремонти
Витрати на капiтальнi реконструкцiї та ремонти складаються з вартостi замiщення активiв або
частини активу, витрат на дiагностику та огляд. Витрати, понесенi на замiну компоненту об'єкта
основних засобiв, який облiковується окремо, капiталiзуються зi списанням балансової вартостi
замiненого компоненту. Подальшi витрати включаються до балансової вартостi активу або

визнаються окремим активом, залежно вiд ситуацiї, лише в разi, коли ймовiрно, що Група
отримає вiд цього активу майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими витратами, а його
вартiсть можна достовiрно оцiнити. Якщо частина активу не облiковується як окремий
компонент, то для оцiнки балансової вартостi замiщеного списаного активу використовується
вартiсть активу, що замiщує iснуючий. Витрати по значних програмах дiагностики
капiталiзуються та амортизуються протягом мiжремонтного перiоду. Всi iншi витрати з ремонту
вiдносяться до витрат у тому перiодi, в якому вони фактично понесенi.
13)
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи переважно складаються з програмного забезпечення та лiцензiй
(спецiальних дозволiв). Амортизацiя лiцензiй розраховується iз використанням методу
нарахування пропорцiйно видобутку по кожному родовищу на основi кiлькостi пiдтверджених
розроблених запасiв. Амортизацiя iнших нематерiальних активiв розраховується прямолiнiйним
методом протягом очiкуваного термiну корисного використання, що оцiнюється для кожного з
типiв нематерiальних активiв окремо i становить вiд 3 до 20 рокiв. Строки i порядок амортизацiї
нематерiальних активiв аналiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного звiтного року. Балансова
вартiсть нематерiальних активiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли подiї
або змiни умов використання вказують на те, що балансова вартiсть таких активiв не може бути
вiдшкодована.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
14)
Iншi непоточнi активи
До складу iнших непоточних активiв включенi нематерiальнi активи, якi являють собою права
на платежi за природний газ, видобутий Групою та фiзично переданий на зберiгання до
газотранспортної системи України, включаючи пiдземнi сховища газу. Цi нематерiальнi активи
спочатку визнаються за первiсною вартiстю. Пiсля початкового визнання нематерiальнi активи
облiковуються за їх первiсною вартiстю мiнус накопиченi збитки вiд знецiнення. Цi
нематерiальнi активи мають безстроковий термiн використання, не амортизуються i
аналiзуються на предмет знецiнення принаймнi щороку.
15)
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Група проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi
активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування Група
визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин:
справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi кошти, за мiнусом витрат на
продаж i вартостi його використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного
окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв i таке надходження коштiв, в
основному, не залежить вiд iнших активiв або груп активiв.
Коли балансова вартiсть активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму його
вiдшкодування, вважається, що кориснiсть активу зменшилася i його вартiсть списується до
суми вiдшкодування. При оцiнцi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття
очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки
дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й
ризики, властивi цьому активу. При визначенi справедливої вартостi за мiнусом витрат на
продаж використовується вiдповiдна модель оцiнки. Зменшення корисностi нафтогазових
активiв тестується по кожному родовищу, оскiльки родовище - це найменша одиниця
нафтогазових активiв, що генерує грошовi потоки.
Однак при цьому береться до уваги той факт, що якщо окремi, чiтко iдентифiкованi активи, якi є
частиною родовища (наприклад, свердловина), не будуть приносити Групi майбутнiх
економiчних вигiд, такi окремi активи можуть бути знецiненi окремо.
Для цiлей оцiнки зменшення корисностi нафтогазових активiв Група замовляє звiти по оцiнцi
резервiв у незалежної iнженерної компанiї. Такий звiт по резервах був пiдготовлений Групою
станом на 1 квiтня 2019 року. При здiйсненнi оцiнки зменшення корисностi Група використовує

визначення "оцiненi майбутнi грошовi потоки" в значеннi грошових потокiв, якi оцiнюються
виходячи з пiдтверджених розроблених резервiв.
Група здiйснює свої розрахунки зменшення корисностi виходячи з детальних бюджетiв та
прогнозних розрахункiв, якi готуються окремо для кожної одиницi, що генерує грошовi кошти в
межах Групи, на яку припадають iндивiдуальнi активи. Бюджети та прогнознi розрахунки
зазвичай здiйснюються на перiод 5 рокiв або на перiод до повного виснаження запасiв (для
нафтогазових активiв). На перiод бiльшої тривалостi розраховуються ставки довгострокового
зростання, що застосовуються до прогнозованих грошових потокiв пiсля п'ятого року.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутку чи збитку, окрiм попередньо
переоцiненого майна, вартiсть переоцiнки якого вiдображалась в iнших сукупних доходах. У
цьому випадку зменшення корисностi активiв визнається в iнших сукупних доходах у сумi, що
не перевищує суму ранiше визнаного резерву переоцiнки.
На кожну звiтну дату здiйснюється оцiнка наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення
корисностi, визнаний щодо активу ранiше, вже не iснує або зменшився. За наявностi таких ознак
Група оцiнює суму вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для
активу в попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки,
застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку
вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансова вартiсть активу збiльшується до суми
його вiдшкодування. Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки,
вiдноситься за кредитом на iншi резерви у капiталi через iнший сукупний дохiд. Зменшення
балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того
самого активу, вiдноситься на iншi резерви у капiталi через iнший сукупний дохiд. Всi iншi
випадки зменшення балансової вартостi вiдносяться на фiнансовий результат. Однак якщо
збиток вiд знецiнення того самого переоцiненого активу ранiше був визнаний у складi
фiнансового результату, сторно цього збитку вiд знецiнення також визнається у складi
фiнансового результату.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
16)
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною вартiстю або
амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки.
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за
зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим
свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це такий ринок,
на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх
обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку,
вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та їх
кiлькостi, що утримується Групою. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний
обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, що утримується
Групою, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на
цiну котирування.
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус
будь-якi оцiночнi резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки. Нарахованi проценти включають
амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або
дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований
купонний дохiд, не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних
статей звiту про фiнансовий стан як поточнi або довгостроковi зобов'язання, залежно вiд строку
погашення.

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна
ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження
(без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного
термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну
до валової балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка
використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою
до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають
кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших
змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти
амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної
вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є
невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Для активiв, якi є придбаними чи створеними кредитно-знецiненими фiнансовими активами при
первiсному визнаннi, ефективна процентна ставка коригується на кредитний ризик, тобто
розраховується на основi очiкуваних грошових потокiв при первiсному визнаннi, а не на основi
договiрних грошових потокiв.
17)
Фiнансовi активи
Первiсне визнання
Основнi фiнансовi iнструменти Групи включають дебiторську заборгованiсть, передоплати за
фiнансовi iнструменти, грошовi кошти та їх еквiваленти i короткостроковi депозити. Фiнансовi
активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з
угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при первiсному визнаннi є цiна
угоди.
Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує
рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi
поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або
методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.
Пiсля первiсного визнання щодо фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою
вартiстю, визнається оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що призводить до
визнання бухгалтерського збитку одразу пiсля первiсного визнання активу.
Всi звичайнi операцiї з придбання i продажу фiнансових активiв та передоплати за фiнансовi
активи вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Група бере на себе зобов'язання з
придбання активу, або на дату, коли здiйснюється передоплата за актив.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу
фiнансових активiв, умови яких вимагають передачу активiв у строки, встановленi
законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року жоден iз фiнансових активiв Групи не
був вiднесений до категорiй "фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки у фiнансових результатах", "фiнансовi активи, наявнi для продажу"
та "iнвестицiї, утримуванi до погашення".
Зменшення корисностi фiнансових активiв - класифiкацiя i подальша оцiнка - категорiї оцiнки
Група класифiкує всi фiнансовi активи у категорiю оцiнки за амортизованою вартiстю.
Класифiкацiя та подальша оцiнка боргових фiнансових активiв залежить вiд (i) бiзнес-моделi
Групи для управлiння вiдповiдним портфелем активiв та (ii) характеристик грошових потокiв за
активом.
Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - бiзнес-модель
Бiзнес-модель вiдображає спосiб, у який Група управляє активами з метою отримання грошових

потокiв. Метою Групи є виключно отримання передбачених договором грошових потокiв вiд
активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв").
Зменшення корисностi фiнансових активiв - оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
Група оцiнює очiкуванi кредитнi збитки i визнає чистi збитки вiд зменшення корисностi
фiнансових активiв i договiрних активiв на кожну звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних
збиткiв вiдображає: (i) об'єктивну i зважену з урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом
оцiнки дiапазону можливих результатiв, (ii) вартiсть грошей у часi та (iii) всю обгрунтовану i
пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та прогнозованi майбутнi
економiчнi умови, доступну на звiтну дату без надмiрних витрат i зусиль.
Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, та договiрнi активи
вiдображаються в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан за вирахуванням оцiночного
резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки.
Група застосовує триетапну модель облiку зменшення корисностi на основi змiн кредитної
якостi з моменту первiсного визнання. Фiнансовий iнструмент, який не є знецiненим при
первiсному визнаннi, класифiкується як такий, що вiдноситься до Етапу 1. Для фiнансових
активiв Етапу 1 очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються за сумою, яка дорiвнює частинi
очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, що виникають внаслiдок дефолтiв, якi можуть
вiдбутися протягом наступних 12 мiсяцiв чи до дати погашення вiдповiдно до договору, якщо
вона настає до закiнчення 12 мiсяцiв ("12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки").
Якщо Група iдентифiкує значне пiдвищення кредитного ризику з моменту первiсного визнання,
актив переводиться в Етап 2, а очiкуванi кредитнi збитки за цим активом оцiнюються на основi
очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, тобто до дати погашення вiдповiдно до договору,
але з урахуванням очiкуваної передоплати, якщо вона передбачена ("очiкуванi кредитнi збитки
за весь строк"). Якщо Група визначає, що фiнансовий актив є знецiненим, актив переводиться в
Етап 3, i очiкуванi по ньому кредитнi збитки оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь
строк. Для придбаних чи створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв очiкуванi кредитнi
збитки завжди оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк.
Фiнансовi активи - списання
Фiнансовi активи списуються повнiстю або частково, коли Група вичерпала всi практичнi
можливостi щодо їх стягнення i дiйшла висновку про необгрунтованiсть очiкувань вiдносно
вiдшкодування таких активiв. Списання - це подiя припинення визнання.
Група не застосовує облiк хеджування.
Фiнансовi активи - припинення визнання
Група припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи погашенi або права на отримання
грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть, або (б) Група передала права на
отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому
(i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або (ii)
Група не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила
здiйснювати контроль.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю
продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю, iнша дебiторська заборгованiсть та
передоплати за фiнансовi iнструменти
Дебiторська заборгованiсть та передоплати за фiнансовi iнструменти визнаються за
справедливою вартiстю, а в подальшому переоцiнюється за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної процентної ставки.
Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку
визнається у прибутку чи збитку у складi iнших операцiйних витрат. Якщо дебiторська
заборгованiсть за основною дiяльнiстю або передоплата за фiнансовий iнструмент є такою, що
не може бути повернута, вона списується за рахунок вiдповiдного резерву. Повернення ранiше

списаних сум кредитується за рахунок iнших операцiйних витрат.
Прибутки та збитки визнаються у складi прибутку чи збитку при списаннi активу та пiд час
амортизацiї активу за ефективною процентною ставкою. Амортизована вартiсть розраховується
з урахуванням премiї або дисконту при придбаннi та доходiв чи витрат, що включаються у
розрахунок ефективної процентної ставки. Амортизацiя за методом ефективної процентної
ставки включається до фiнансових доходiв та фiнансових витрат у звiтi про прибутки та збитки
та iншi сукупнi доходи.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, депозити до запитання в банках та
iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний термiн яких не перевищує трьох
мiсяцiв. Суми, використання яких обмежене, виключаються зi складу грошових коштiв та їх
еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових коштiв. Грошовi кошти з обмеженим правом
використання включають депозити чи банкiвськi рахунки, використання яких є обмеженим
внаслiдок зобов'язання Групи вилучати кошти тiльки для цiльового призначення. Суми,
обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використати для розрахунку по
зобов'язаннях протягом принаймнi дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включено до складу
iнших непоточних активiв.
18)
Фiнансовi зобов'язання
Група класифiкує свої фiнансовi зобов'язання як позиковi кошти та кредиторська заборгованiсть.
Група визначає класифiкацiю своїх фiнансових зобов'язань при первiсному визнаннi. Група не
має фiнансових зобов'язань, облiкованих за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
прибуток чи збиток.
При первiсному визнаннi всi фiнансовi зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю та, у
випадку кредитiв i позикових коштiв, з урахуванням прямих витрат, пов'язаних з операцiєю.
Пiсля первiсного визнання всi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної процентної ставки.
Прибутки та збитки визнаються у складi прибутку чи збитку при списаннi зобов'язання та пiд
час амортизацiї зобов'язання за методом ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням премiї або дисконту при придбаннi та доходiв чи витрат, що
включаються у розрахунок ефективної процентної ставки. Амортизацiя за методом ефективної
процентної ставки включається до фiнансових витрат у звiтi про прибутки та збитки та iншi
сукупнi доходи.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення
строку погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового
зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у
випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов'язання, визнання первiсного
зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в
балансовiй вартостi зобов'язань у складi прибутку чи збитку.

3.
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19)
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань iз подальшим включенням до звiту про
фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування
юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на
основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. При
цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та (б) повинне мати
юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi ведення звичайної комерцiйної

дiяльностi, (ii) у разi невиконання зобов'язань за платежами (подiя дефолту) та (iii) у випадку
неплатоспроможностi чи банкрутства.
20)
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть природного газу, сирої нафти та нафтопродуктiв облiковуються за методом
середньозваженої собiвартостi. Iншi запаси облiковуються за методом перших за часом
надходжень.
Собiвартiсть складається з таких компонентiв:
Сировина та матерiали
o
цiна придбання за методом перших за часом надходжень
запасiв;
Сира нафта, газ, газовий конденсат та продукти переробки
o
знос та виснаження, прямi
матерiальнi витрати, витрати працi та пропорцiйна частина виробничих накладних витрат,
розподiлених на основi нормальної виробничої потужностi
Чиста вартiсть реалiзацiї - це попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус
попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для
здiйснення продажу.
21)
Активи у формi права користування
Група орендує рiзноманiтнi офiснi примiщення, обладнання та транспортнi засоби. Договори
можуть включати як компоненти, якi є договорами оренди, та i компоненти, якi не є договорами
оренди. Група розподiляє винагороду за договором мiж компонентами оренди та компонентами,
якi не є орендою, на основi їх вiдносної цiни вiдокремленої угоди.
Активи, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюються за приведеною вартiстю.
Активи у формi права користування оцiнюють за первiсною вартiстю, яка включає:
"
суму первiсної оцiнки зобов'язання з оренди;
"
оренднi платежi на дату початку оренди чи до неї, за вирахуванням отриманих
стимулюючих платежiв за орендою;
"
будь-якi первiснi прямi витрати; та
"
витрати на вiдновлення активу до стану, який вимагається умовами договорiв оренди.
Активи у формi права користування, як правило, амортизуються лiнiйним методом протягом
строку корисного використання активу або строку оренди, залежно вiд того, який з них
закiнчиться ранiше. Якщо Група достатньою мiрою упевнена у виконаннi опцiону на придбання,
Група амортизує актив у формi права користування протягом строку корисного використання
базового активу. Група розраховує амортизацiю активiв у формi права користування лiнiйним
методом протягом оцiночного строку їх корисного використання, а саме:
Строки корисного використання у роках
Будiвлi
20
Машини та обладнання
5
Транспортнi засоби 5
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22)
Зобов'язання з оренди
Зобов'язання, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюються за приведеною
вартiстю. Оренднi зобов'язання включають чисту приведену вартiсть наступних орендних
платежiв:
"
фiксованих платежiв (у тому числi, по сутi, фiксованих платежiв) за вирахуванням
будь-яких стимулюючих платежiв за орендою до отримання,
"
змiнного орендного платежу, який залежить вiд iндексу чи ставки, що спочатку
оцiнюється з використанням iндексу або ставки на дату початку оренди,
"
сум, очiкуваних до сплати Групою за гарантiями лiквiдацiйної вартостi,
"
цiни виконання опцiону на придбання, за умови, що Група достатньою мiрою упевнена у

виконаннi цього опцiону, та
"
сплату штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає виконання Групою
цього опцiону.
Оренднi платежi дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної у договiр
оренди. Якщо цю ставку легко визначити неможливо, що, як правило, має мiсце у випадку
наявних у Групи договорiв оренди, Група використовує ставку залучення додаткових
позикових коштiв - це ставка, за якою Група могла б залучити на аналогiчний строк та за
аналогiчного забезпечення позиковi кошти, необхiднi для отримання активу вартiстю,
аналогiчною вартостi активу у формi права користування в аналогiчних економiчних умовах.
Для визначення ставки залучення додаткових позикових коштiв Група використовувала
середньозваженi процентнi ставки на позиковi кошти, опублiкованi Нацiональним банком
України.
Група зазнає впливу ризику потенцiйного збiльшення змiнних орендних платежiв у
майбутньому, що залежать вiд iндексу чи ставки, яке не вiдображається в орендному
зобов'язаннi, доки не вступить у силу. Пiсля проведення коригувань орендних платежiв, якi
залежать вiд iндексу чи ставки, виконується переоцiнка зобов'язання з оренди з коригуванням
вартостi активу у формi права користування.
Оренднi платежi розподiляються мiж основною сумою зобов'язань та фiнансовими витратами.
Фiнансовi витрати вiдображаються у складi прибутку чи збитку протягом усього перiоду оренди
для того, щоб забезпечити постiйну перiодичну процентну ставку за непогашеним залишком
зобов'язання за кожний перiод.
Платежi за короткостроковою орендою обладнання i транспортних засобiв та орендою
будь-яких активiв iз низькою вартiстю визнаються лiнiйним методом як витрати у складi
прибутку чи збитку. Короткострокова оренда - це договiр оренди строком не бiльше 12 мiсяцiв.
Активи з низькою вартiстю включають активи з рiчними орендними платежами не бiльше 20
тисяч гривень.
23)
Операцiйна оренда
У випадках, коли Група виступає орендодавцем за договором оренди, за якою всi ризики та
вигоди, притаманнi володiнню активом, практично не передаються орендарю (тобто у випадку
операцiйної оренди), оренднi платежi за договорами операцiйної оренди вiдображаються у
складi iнших доходiв лiнiйним методом.
24)
Забезпечення
Загальнi положення
Забезпечення визнається тодi, коли Група має теперiшнє зобов'язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує iмовiрнiсть, що для погашення зобов'язання
вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може
бути достовiрно оцiнена. В разi iснування декiлькох аналогiчних зобов'язань iмовiрнiсть вибуття
ресурсiв пiд час розрахункiв визнається з урахуванням класу зобов'язань у цiлому. Якщо Група
передбачає отримання вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором
страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли
отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву,
вiдображаються у прибутку чи збитку за вирахуванням вiдшкодування. Якщо сума резерву
розраховується з використанням грошових потокiв, визначених для погашення iснуючого
зобов'язання, його балансова вартiсть є приведеною вартiстю таких грошових потокiв.
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Зобов'язання з лiквiдацiї активiв
Забезпечення пiд витрати, пов'язанi з вибуттям (виведенням з експлуатацiї) активiв, визнаються
при введеннi в експлуатацiю нафтогазових активiв та активiв розвiдки i оцiнки. Резерв пiд
виведення активiв з експлуатацiї визнається у повному обсязi при встановленнi вiдповiдного

обладнання. Резерв визначається в сумi витрат, що, як очiкується, будуть понесенi наприкiнцi
перiоду експлуатацiї вiдповiдного активу, дисконтованi до їх поточної вартостi. Витрати на
визнання резерву пiд виведення активiв з експлуатацiї включаються до складу вiдповiдного
активу i, таким чином, вiдображаються у прибутках та збитках у складi витрат з амортизацiї
нафтогазових активiв, що розраховуються виробничим методом вiдповiдно до полiтики Групи.
Витрати перiоду, пов'язанi зi змiнами у чистiй приведенiй вартостi резерву пiд виведення з
активiв експлуатацiї, що виникають внаслiдок дисконтування, включаються до складу
фiнансових витрат. Попередньо оцiненi майбутнi платежi, пов'язанi з вибуттям активiв,
переглядаються щороку i, за необхiднiстю, коригуються.
Змiни у попередньо оцiнених майбутнiх платежах або у ставцi дисконту вiдображаються
наступним чином:
a.
змiни у зобов'язаннях змiнюють резерв з дооцiнки або уцiнки, що були визнанi ранiше за
вiдповiдним активом таким чином, що:
i.
зменшення зобов'язання визнається в iншому сукупному доходi та збiльшує суму
дооцiнки в капiталi, крiм сторнування сум попереднiх уцiнок, що були визнанi ранiше у складi
прибутку чи збитку;
ii.
збiльшення зобов'язання визнається у складi прибутку чи збитку, крiм тiєї суми, що
повинна бути визнана в iншому сукупному доходi та зменшує ранiше визнаний резерв
переоцiнки у капiталi, пов'язаний з цим активом.
b.
у разi, коли зменшення зобов'язання перевищує балансову вартiсть активу, що була б
визнана, якби актив облiковувався за собiвартiстю, таке перевищення одразу визнається у
прибутках та збитках.
c.
змiни в резервi переоцiнки, що виникають внаслiдок змiни у зобов'язаннях, визнаються та
розкриваються в iншому сукупному доходi окремо.
25)
Виплати працiвникам
Витрати на заробiтну плату, внески до Державного пенсiйного фонду України i фондiв
соцiального страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також премiї та негрошовi
винагороди (медичне обслуговування та iншi соцiальнi пiльги) нараховуються у тому роцi, в
якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Групи.
План iз встановленими внесками. Група здiйснює на користь своїх працiвникiв передбачений
законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України. Внесок
розраховується як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на витрати
по мiрi його здiйснення.
План iз встановленими виплатами. Група бере участь в обов'язковому державному пенсiйному
планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв,
що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров'я умовами. Згiдно з
колективними угодами мiж Групою та її працiвниками, Група також має зобов'язання зi
здiйснення одноразових платежiв своїм працiвникам пiсля виходу на пенсiю за певних умов.
Зобов'язання, визнане у звiтi про фiнансовий стан у зв'язку з пенсiйним планом iз встановленими
виплатами, являє собою поточну вартiсть зобов'язання за планом iз встановленими виплатами на
звiтну дату за вирахуванням коригувань на невизнану вартiсть минулих послуг. Зобов'язання за
планом iз встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуарiями за
методом прогнозованої умовної одиницi. Приведена вартiсть зобов'язання за пенсiйним планом
iз встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової доходностi державних облiгацiй, строк
погашення яких приблизно вiдповiдає строку вказаного зобов'язання.
У 2020 роцi для дисконтування пенсiйних зобов'язань керiвництво застосувало ринковi ставки за
деномiнованими у гривнi державними облiгацiями iз вiдповiдним строком погашення.
Вартiсть минулих послуг визнається одразу у звiтi про фiнансовi результати, а переоцiнки
визнаються в iншому сукупному доходi.
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Вартiсть пенсiйного плану iз встановленими виплатами та iнших довгострокових програм для
працiвникiв, а також приведена вартiсть зобов'язання з пенсiйних виплат визначаються з
використанням актуарних оцiнок. Актуарна оцiнка полягає у визначеннi ставки дисконту,
майбутнього зростання розмiру заробiтної плати, рiвня смертностi та майбутнього зростання
розмiру пенсiйних виплат. Складнiсть оцiнки i основних припущень та довгостроковий характер
зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами роблять його вкрай чутливим до
змiн у цих припущеннях. Усi припущення переглядаються станом на кожну звiтну дату
(Примiтка 26).
26)
Визнання виручки
Виручка - це дохiд, що виникає у ходi звичайної дiяльностi Групи. Виручка визнається в сумi
цiни угоди. Цiна угоди - це сума винагороди, право на яку Група очiкує отримати в обмiн на
передачу контроля над обiцяними товарами чи послугами покупцю, без урахування сум,
одержаних вiд iменi третiх сторiн.
Виручка визнається за вирахуванням знижок, повернень та податкiв на додану вартiсть,
експортного мита та iнших аналогiчних обов'язкових платежiв.
Виручка вiд продажу нафти i нафтопродуктiв визнається на момент переходу контроля над
товаром до покупця, тобто коли товари поставленi покупцю, покупець має повну свободу дiй
щодо товарiв i коли вiдсутнє невиконане зобов'язання, яке може вплинути на приймання
покупцем товарiв. Мiсцем передачi зазвичай вважається пункт, де товар фiзично передається на
судно, трубопровiдним або iншим транспортом.
Виручка вiд продажу продуктiв нафтопереробки визнається, коли право власностi на них
передається покупцю. Поставка вважається виконаною, коли товари були доставленi у
визначене мiсце, ризики застарiння та втрати перейшли до покупця, i покупець прийняв товари
вiдповiдно до договору, строк дiй положень про приймання закiнчився або у Групи наявнi
об'єктивнi докази того, що всi критерiї приймання були виконанi.
Виручка вiд продажу газу визнається у перiодi, коли досягається згода щодо кiлькостi i цiни, i
виручка може бути достовiрно визначена та юридично пiдлягає сплатi. До цiєї дати всi ризики та
вигоди вiд володiння газом зберiгаються за Групою.
Група проводить оцiнку своїх доходiв за спецiальними критерiями, за якими визначається, чи
виступає вона принципалом або агентом. Група дiйшла висновку, що вона виступає як
принципал за всiма своїми джерелами виручки, крiм операцiй з нефiнансовими активами по
агентських домовленостях, де Група не несе значнi ризики та винагороди за правом власностi на
проданi товари, та якi не пiдлягали використанню у власнiй виробничiй дiяльностi.
Вважається, що елемент фiнансування вiдсутнiй, оскiльки продажi здiйснюються iз наданням
вiдстрочки платежу, що вiдповiдає ринковiй практицi.
Дебiторська заборгованiсть визнається, коли товари поставленi, оскiльки на цей момент
винагорода є безумовною, тому що настання строку платежу зумовлене тiльки плином часу.
Реалiзацiя послуг
Група надає послуги за договорами з фiксованою винагородою. Виручка вiд реалiзацiї послуг
визнається в облiковому перiодi, коли такi послуги наданi та сума виручки може бути
достовiрно визначена.
Група не очiкує укладання договорiв, в яких перiод мiж передачею обiцяних товарiв чи послуг
покупцю i оплатою їх покупцем перевищує один рiк. Як наслiдок, Група не коригує цiну угоди
на вплив вартостi грошей у часi.
Доходи у негрошовiй формi
Частина доходу Групи вiд реалiзацiї надходить у негрошовiй формi. Цi операцiї, як правило,
вiдбуваються у формi непрямих розрахункiв рiзнорiдними товарами або послугами вiд кiнцевого
споживача (бартернi операцiї).

Продажi та закупiвлi, що, як очiкуються, будуть врегульованi у формi взаєморозрахункiв,
визнаються на основi управлiнської оцiнки справедливої вартостi, яка буде отримана чи
передана у ходi негрошових розрахункiв. Справедлива вартiсть визначається на основi ринкової
iнформацiї.
Негрошовi операцiї були виключенi зi звiту про рух грошових коштiв.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
27)
Податок на прибуток
У цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi податки були нарахованi вiдповiдно до вимог
законодавства, яке було чинним або фактично набуло чинностi станом на звiтнi дати. Витрати з
податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та
вiдображаються у складi прибутку чи збитку, якщо тiльки вони не стосуються операцiй, якi
вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у
складi капiталу.
Поточний податок
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi
перiоди. Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оцiночних показниках, якщо
фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi
податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується вiдповiдно до методу балансових зобов'язань
щодо всiх тимчасових рiзниць на звiтну дату, що виникають мiж податковою базою активiв i
зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць,
за винятком:
o
ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання
гудвiлу, активу чи зобов'язання вiд господарської операцiї, яка не є об'єднанням пiдприємств та
пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток
або збиток; та
o
щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в спiльнi
пiдприємства, коли можна контролювати час сторнування тимчасової рiзницi та iснує
ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподатковуваних тимчасових рiзниць та
перенесених на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв у сумi майбутнього
ймовiрного оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковуванi
тимчасовi рiзницi, а також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi збитки, за
винятком:
o
ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив, пов'язаний з неоподатковуваними
тимчасовими рiзницями вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй
операцiї, що не є об'єднанням пiдприємств та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на
бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток чи збиток; та
o
щодо всiх неоподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в спiльнi
пiдприємства, вiдстроченi податковi активи визнаються тiєю мiрою, якою iснує ймовiрнiсть, що
тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому i буде отриманий
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
На кожну звiтну дату Група переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i
зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого
вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи
переоцiнюються Групою на кожну звiтну дату i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть

одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати
вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками,
застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашеннi
зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на звiтну дату
податкових ставок i положень податкового законодавства.
Вiдстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капiталi, визнається у
складi iнших сукупних доходiв.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, що виникають у одного суб'єкта господарювання та в межах
компетенцiї одного податкового органу.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
28)
Iншi податки
Дiяльнiсть Групи щодо видобутку вуглеводнiв оподатковується рентною платою. Рентна плата
розраховуються виходячи з обсягiв видобутої продукцiї та вiдносяться на витрати в тому
перiодi, коли продукцiя була видобута.
29)
Умовнi зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли
iснує iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, для того, щоб
розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi
(Примiтка 29). Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм
випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною.
30)
Аванси та передоплати виданi
Аванси та передоплати виданi облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
Аванси та передоплати, виданi з метою придбання активу, включаються до складу його
балансової вартостi пiсля того, як Група отримала контроль над цим активом i якщо iснує
ймовiрнiсть того, що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з таким активом.
Iншi передоплати списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi
вони були здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була
здiйснена передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується
належним чином, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за
рiк.
31)
Акцiонерний капiтал
Простi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй,
облiковуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв
32)
Прибуток на акцiю
Базисний прибуток на акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку чи збитку, що належить
акцiонерам Групи, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй в обiгу протягом року, крiм
викуплених власних акцiй.
33)
Змiна iнвестицiй у спiльнi операцiї
Група має iнвестицiї у спiльнi операцiї. Вiдповiдно до договiрних угод, частка в активах та
зобов'язаннях цих спiльних операцiй є меншою за частку в чистому прибутку за перiод,
що пiдлягає розподiлу мiж учасниками. Вiдповiдна рiзниця мiж частками у чистих активах та
результатi за перiод визнається як змiна iнвестицiй у спiльнi операцiї безпосередньо у складi
капiталу.
34)
Дивiденди
Дивiденди визнаються у складi зобов'язань та вираховуються з капiталу, коли вони були
оголошенi Загальними зборами акцiонерiв.

Вiдповiдно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рiк" вiд 15 грудня 2020
року, господарськi товариства, 50% i бiльше акцiй яких належать господарським товариствам,
частка держави яких становить 100%, як ПАТ "УКРНАФТА", Загальнi збори акцiонерiв якого не
приймають рiшення про розподiл дивiдендiв до 1 травня року, наступного за звiтним перiодом,
повиннi сплатити щонайменше 90% їх чистого прибутку до Державного бюджету та
мiноритарним акцiонерам пропорцiйно їхнiм часткам володiння.
Iнформацiя про будь-якi дивiденди, оголошенi пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до
ухвалення фiнансової звiтностi до випуску, розкривається у фiнансовiй звiтностi.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
35)
Податок на додану вартiсть
ПДВ стягується за трьома ставками: 20% стягується при поставках товарiв чи послуг на
територiї України, включаючи поставки без чiтко визначеної суми винагороди, та iмпортi
товарiв в Україну (крiм випадкiв, чiтко передбачених законодавством); 0% застосовується при
експортi товарiв; 7% застосовується при постачаннi фармацевтичних препаратiв i медичного
обладнання з мiсцем постачання в Українi та iмпортi цих товарiв в Україну. Вихiдний ПДВ при
продажу товарiв та послуг облiковується у момент отримання товарiв чи послуг клiєнтом або у
момент надходження платежу вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбулося ранiше.
Таким моментом є дата випуску податкової накладної з ПДВ, яка повинна бути зареєстрована в
Єдиному реєстрi податкових накладних у встановлений термiн. Вхiдний ПДВ облiковується у
момент отримання товарiв/послуг або в момент здiйснення авансового платежу, залежно вiд
того, що вiдбулося ранiше, або на дату проведення iмпортної операцiї (для iмпортованих
товарiв). Право на податковий кредит iз вхiдного ПДВ має бути пiдтверджене податковою
накладною з ПДВ, зареєстрованою у Єдиному реєстрi податкових накладних, або належним
чином оформленою iмпортною митною декларацiєю.
ПДВ, який стосується продажiв та закупок, визнається у звiтi про фiнансовий стан згорнуто i
показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. У тих
випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд
знецiнення облiковується за валовою сумою заборгованостi, включаючи ПДВ.
36)
Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати включають процентнi витрати за позиковими коштами, процентнi витрати за
зобов'язанням з виведення активiв з експлуатацiї, зобов'язання за пенсiйним планом iз
встановленими виплатами та витрати на амортизацiю дисконту. Всi процентнi та iншi витрати за
позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням методу ефективної процентної
ставки.
37)
Фiнансовi доходи
Фiнансовi доходи включають процентнi доходи за банкiвськими депозитами та умовний
процентний дохiд вiд фiнансових активiв, облiкованих за амортизованою вартiстю.
4.
Суттєвi управлiнськi оцiнки та судження
Суттєвi управлiнськi оцiнки та судження. Пiд час застосування облiкової полiтики, визначеної у
Примiтцi 3, Група робить оцiнки та припущення, що впливають на вiдображенi у консолiдованiй
звiтностi суми активiв i зобов'язань. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються
на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо
майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин. Фактичнi результати
можуть вiдрiзнятись вiд цих оцiнок. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Групи також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi
коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року,

включають:
Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi
Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi
аспекти дiяльностi, включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують
змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є нечiткими, а їх тлумачення
залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних i центральних органiв влади, а також iнших
державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень законодавства непоодинокi.
Керiвництво вважає, що його тлумачення положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть
Групи, є правильним i дiяльнiсть Групи здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до законодавства,
яке регулює її дiяльнiсть, i що Група нарахувала та сплатила всi належнi податки та збори.
4.
Суттєвi управлiнськi оцiнки та судження (продовження)
Група виступає в якостi вiдповiдача у кiлькох судових процесах iз податковими органами та
своїми контрагентами. Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 25) є
оцiненими керiвництвом витратами, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових
рiшень. Крiм цього, Група визначила певнi умовнi зобов'язання податкового характеру, якi, на
думку керiвництва, не потребують нарахування у фiнансовiй звiтностi. Такi умовнi зобов'язання
описанi у Примiтцi 29.
Керiвництво облiковує забезпечення штрафiв та пенi за несвоєчасну сплату податкiв у статтi
"Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi". У процесi розрахунку забезпечення пiд
пенi за несвоєчасну сплату податкiв керiвництво врахувало наступнi основнi припущення:
"
граничний термiн сплати податкового зобов'язання;
"
дата, на яку повнiстю визнаються суми податкових нарахувань згiдно з податковими
повiдомленнями-рiшеннями.
Крiм того, керiвництво Групи робить кроки щодо оскарження надiсланих податковими органами
повiдомлень-рiшень про податковi нарахування i вважає, що в нього є всi належнi пiдстави та
обгрунтування вiдповiдно до законодавства, щоб успiшно вiдстояти свою позицiю, отже,
керiвництво розкриває iнформацiю про вiдповiднi повiдомлення-рiшення податкових органiв у
складi забезпечень з огляду на невизначенiсть суми та/чи строкiв розрахункiв.
Протягом 2020 року Група досягла домовленостi з податковими органами та погасила значну
частину податкових зобов'язань, нарахованих у попереднiх роках, i сплатила пов'язанi з ними
штрафи та пеню за несвоєчасну сплату податкiв. У результатi, суттєву частину резерву було
використано за рахунок вiдповiдного погашення, i кiлька судових процесiв iз податковими
органами були врегульованi (Примiтка 25).
Решта резервiв пiд штрафи та пеню за несвоєчасну сплату податкiв стосується
повiдомлень-рiшень про податковi нарахування, якi є предметом спору з податковими органами.
Цi резерви стосуються рентної плати та акцизного збору та залишаються сферою описаних вище
суттєвих управлiнських оцiнок i суджень.
Оцiнка нафтогазових запасiв
Комерцiйнi запаси, що використовуються пiд час розрахунку виснаження, для цiлей тестування
на предмет зменшення корисностi активiв визначаються за допомогою оцiнки iснуючих
нафтогазових запасiв, коефiцiєнтiв видобутку i майбутнiх цiн на газ та нафту. Оцiнки
керiвництва щодо нафтогазових запасiв грунтуються на звiтах незалежних iнженерiв ("звiти
запасiв"). Останнiй такий звiт був пiдготовлений станом на 1 квiтня 2019 року компанiєю
Degolyer and MacNaughton. Керiвництво вважає, що цей звiт з оцiнки нафтогазових запасiв являє
собою найбiльш точну оцiнку запасiв Групи, i використовує його в якостi основи аналiзу
знецiнення. Комерцiйнi запаси - це пiдтвердженi розробленi нафтогазовi запаси, що визначенi як
очiкувана кiлькiсть сирої нафти, природного газу та газового конденсату, геологiчнi, геофiзичнi
та iнженернi властивостi яких достовiрно свiдчать про те, що такi запаси можуть бути видобутi з
вiдомих покладiв протягом майбутнiх рокiв i вважаються комерцiйно рентабельними.
Майбутнi витрати на розробку оцiнюються з використанням припущень стосовно кiлькостi
свердловин, необхiдних для виробництва комерцiйних запасiв, вартостi таких свердловин та

вiдповiдного виробничого обладнання та iнших капiтальних витрат.
Оцiнка пiдтверджених розроблених запасiв вiдноситься до майбутнiх проектiв з дослiдження i
розробки тiльки за умови iснування зобов'язань з фiнансування та отримання вiдповiдних
регулятивних дозволiв для виконання таких проектiв, або коли iснує достовiрна впевненiсть у їх
отриманнi. Крiм цього, оцiнка пiдтверджених розроблених запасiв включає лише тi обсяги, якi з
достатньою iмовiрнiстю можуть бути реалiзованi на ринку.
Всi пiдтвердженi розробленi запаси пiдлягають перегляду як у бiк збiльшення, так i в бiк
зменшення вiдповiдно до нової iнформацiї, отриманої у результатi розвiдувального бурiння,
виробничої дiяльностi або змiн в економiчних факторах, включаючи цiну товарiв, умови
контрактiв та плани розвiдки. Загалом, змiна технiчного стану покладiв вуглеводнiв у результатi
отримання нової iнформацiї в ходi дiяльностi з дослiдження i розробки є найбiльш суттєвою
причиною перiодичного перегляду оцiнки запасiв.
Оцiнка нафтогазових резервiв за своєю суттю характеризується непевнiстю та потребує
застосування професiйного судження i перiодичних переглядiв у майбутньому. Вiдповiдно,
фiнансовi та облiковi оцiнки (такi як оцiнка дисконтованих грошових потокiв, амортизацiйних
вiдрахувань та зобов'язань з виведення з експлуатацiї активiв, переоцiнка та зменшення
корисностi основних засобiв), основою яких є пiдтвердженi розробленi запаси, також
пiдпадають пiд вплив змiн.
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Загалом, оцiнка нерозвiданих або частково розвiданих родовищ є ще бiльш невизначеною щодо
їх майбутнього строку використання у порiвняннi з оцiнкою родовищ, що вже розробленi та
експлуатуються.
Змiни в оцiнцi пiдтверджених розроблених запасiв, а особливо в оцiнцi пiдтверджених
розроблених запасiв, впливають на суму виснаження основних засобiв, що стосуються
видобутку вуглеводнiв, та зменшення корисностi, вiдображену у консолiдованiй фiнансовiй
звiтностi. Зменшення пiдтверджених розроблених запасiв збiльшить амортизацiйнi вiдрахування
(за умови постiйного виробництва). Рiвень оцiнених комерцiйних запасiв є також вирiшальним
чинником при оцiнцi наявностi зменшення корисностi балансової вартостi будь-якого
виробничого активу Групи.
Переоцiнка основних засобiв та нафтогазових активiв
Щороку керiвництво Групи проводить аналiз, щоб оцiнити, чи балансова вартiсть об'єктiв
нафтогазових активiв та iнших основних засобiв (крiм транспортних засобiв та iнших основних
засобiв, якi облiковуються за первiсною вартiстю) суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої
вартостi станом на кiнець звiтного перiоду.
Цей аналiз грунтується на цiнових iндексах, технологiчних тенденцiях, вартостi будiвництва,
змiнах валютних курсiв пiсля дати останньої переоцiнки, доходностi профiльної дiяльностi та
iнших вiдповiдних факторах. Якщо результати аналiзу свiдчать про те, що справедлива вартiсть
об'єкта основних засобiв суттєво вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi, Група проводить
додаткову переоцiнку.
Остання переоцiнка була здiйснена незалежним оцiнювачем станом на 1 жовтня 2019 року.
За результатами аналiзу, проведеного станом на 1 жовтня 2020 року, керiвництво визначило
ознаки зменшення корисностi, спричиненого iстотним падiнням цiн на нафту на свiтових
ринках, отже, було прийняте рiшення провести тестування зменшення корисностi, як описано
далi.
Тестування зменшення корисностi
Для цiлей тестування зменшення корисностi Група визначає вартiсть вiдшкодування одиниць,
якi генерують грошовi кошти, i окремих об'єктiв нафтогазових активiв та iнших основних
засобiв на основi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття iз застосуванням
методу дисконтованих грошових потокiв.
Модель дисконтованих грошових потокiв є чутливою до таких припущень:
o
пiдтвердженi та розробленi запаси вуглеводнiв щодо конкретного родовища;

o
майбутнi ставки рентної плати вiдповiдно до податкового законодавства України;
o
прогнознi цiни на сиру нафту, природний газ та газовий конденсат;
o
майбутнi обсяги виробництва;
o
ставки дисконту;
o
капiтальнi iнвестицiї;
o
прогнозний курс обмiну гривнi до долара США; та
o
прогнознi темпи iнфляцiї та зростання заробiтної плати.
Орiєнтовнi обсяги виробництва грунтуються на детальних даних про кожну виробничу одиницю
та враховують плани їх розвитку, узгодженi керiвництвом у рамках процесу довгострокового
планування. Майбутнi грошовi потоки коригуються з урахуванням ризикiв, що притаманнi тому
чи iншому активу, та дисконтуються за ставкою дисконту до оподаткування. Ставка дисконту
розраховується на основi середньозваженої вартостi капiталу Групи пiсля оподаткування.
Грошовi потоки включенi до моделi також пiсля оподаткування. Такi розрахунки вимагають
використання оцiнок та припущень.
Група постiйно вiдслiдковує внутрiшнi та зовнiшнi iндикатори зменшення корисностi
матерiальних i нематерiальних активiв.
Результати тестування основних засобiв на предмет знецiнення докладно розкритi у Примiтцi
15.
Виснаження нафтогазових активiв
Нафтогазовi активи амортизуються виробничим методом, виходячи з пiдтверджених
розроблених запасiв вуглеводнiв.
На розрахунок виснаження виробничим методом може впливати рiзниця мiж фактичним
майбутнiм виробництвом i поточним прогнозованим виробництвом, яке базується на
пiдтверджених запасах. Балансова вартiсть нафтогазових активiв залежить вiд суттєвих змiн у
будь-яких факторах чи припущеннях, використаних пiд час оцiнки запасiв.
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Такi фактори можуть включати:
o
Змiни у пiдтверджених та розроблених оцiнках запасiв;
o
Вплив рiзниць мiж фактичними товарними цiнами та припущеннями щодо товарних цiн
на пiдтвердженi розробленi запаси;
o
Пролонгацiю лiцензiй;
o
Непередбаченi проблеми в ходi дiяльностi з видобутку.
Iншi непоточнi активи
До складу iнших непоточних активiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи включений
нематерiальний актив у сумi 3 481 269 тисяч гривень (у 2019 роцi - 4 105 206 тисяч гривень),
який являє собою право на стягнення платежiв за природний газ, вироблений Групою в Українi
та фiзично переданий до нацiональної газотранспортної системи України (включаючи пiдземнi
сховища газу) протягом 2007-2014 рокiв (у 2019 роцi - протягом 2006-2014 рокiв).
Група початково не визнала жодних доходiв вiд такої передачi природного газу, оскiльки мiж
Групою та НАК "Нафтогаз" не було укладено вiдповiдних договорiв купiвлi-продажу до 31
грудня 2019 року через розбiжностi щодо регульованих цiн з боку Держави. У груднi 2020 року
Група реалiзувала 2 061 мiльйон кубiчних метрiв природного газу, видобутого в 2006 роцi, НАК
"Нафтогаз" за 12 545 610 тисяч гривень (без ПДВ).
Цей нематерiальний актив був початково визнаний за первiсною вартiстю (за вирахуванням
нарахованої рентної плати) фiзично переданих в газотранспортну систему, але юридично не
реалiзованих товарно-матерiальних запасiв. Пiсля початкового визнання нематерiальнi активи
облiковуються за їх первiсною вартiстю мiнус накопиченi збитки вiд знецiнення. Цi
нематерiальнi активи мають безстроковий термiн використання, не амортизуються i
аналiзуються на предмет знецiнення принаймнi щороку. У сiчнi 2020 року Група досягла
мирової угоди з АТ "Укртрансгаз" щодо визнання АТ "Укртрансгаз" факту отримання газу
обсягом 2 061 мiльйон кубiчних метрiв у 2006 роцi та пiдписала договори з НАК "Нафтогаз" про

реалiзацiю вказаного природного газу. У сiчнi 2020 року НАК "Нафтогаз" ухвалив отримання
зазначеного природного газу, i в груднi 2020 року Група отримала вiд НАК "Нафтогаз" оплату
грошовими коштами за переданий природний газ у сумi 12 545 610 тисяч гривень, без ПДВ
(Примiтка 9).
Станом на 31 грудня 2020 року право Групи на стягнення платежiв за природний газ,
вироблений та облiкований як нематерiальний актив, було вiдображено в сумi 3 481 269 тисяч
гривень (у 2019 роцi - 4 105 206 тисяч гривень), що являє собою 9 038 мiльйонiв кубiчних метрiв
природного газу (у 2019 роцi - 11 660 мiльйонiв кубiчних метрiв природного газу).
З урахуванням факту реалiзацiї природного газу протягом 2020 року, як описано вище,
керiвництво вважає, що вартiсть вiдшкодування цих нематерiальних активiв перевищує їх
балансову вартiсть станом на 31 грудня 2020 року.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року року цей газ знаходився у
газотранспортнiй системi, у тому числi у державних пiдземних газосховищах.
Як зазначено вище, Правлiння очiкує вiдшкодувати вартiсть цього активу в грошовiй або
натуральнiй формi, однак строки та характер таких розрахункiв залишаються невизначеними.
Представлення виручки вiд реалiзацiї розгорнуто або за чистою сумою
Коли Група виступає принципалом, виручка вiд реалiзацiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї
представляються у звiтностi розгорнуто. Як розкрито в Примiтцi 9, Група також здiйснює
реалiзацiю сирої нафти на аукцiонi та подальшу закупiвлю цiєї сирої нафти для подальшої
реалiзацiї. Група проводить оцiнку своєї виручки за спецiальними критерiями, за якими
визначається, чи виступає вона принципалом або агентом. Коли Група виступає принципалом,
виручка вiд реалiзацiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї представляються у звiтностi
розгорнуто. Якщо Група реалiзовує товари чи послуги в якостi агента, виручка вiд реалiзацiї
вiдображається за чистою сумою, яка являє собою суму заробленої маржi/комiсiї.
Керiвництво визначає, чи вважається Група принципалом або агентом у тiй чи iншiй операцiї, на
пiдставi аналiзу юридичної форми та сутностi договору мiж Групою та її бiзнес-партнерами. Це
професiйне судження впливає на суму розкритої у звiтностi виручки вiд реалiзацiї та
собiвартостi реалiзованої продукцiї, але не впливає на чистий дохiд або грошовi потоки. Ознаки,
якi вказують на те, що Група виступає агентом у продажах на експорт та в Українi, включають:
незначний ризик володiння товарно-матерiальними запасами або його вiдсутнiсть, вiдсутнiсть
значних ризикiв та винагород, пов'язаних iз реалiзацiєю товарiв або послуг, встановлена сума
доходу Групи, яка являє собою фiксовану комiсiю за кожну операцiю, вiдсутнiсть у Групи
можливостi вибору постачальникiв та права вiльно встановлювати цiну реалiзацiї.
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Виручка вiд реалiзацiї сирої нафти на аукцiонах i подальшого викупу цiєї сирої нафти
визнається за чистою сумою. Комiсiйнi за угодами, в яких Група виступає агентом, визнаються у
собiвартостi реалiзованої продукцiї. Комiсiйнi за угодами, в яких Група виступає агентом,
визнаються пiсля вирахування з доходiв вiд реалiзацiї усiх вiдповiдних витрат на збут та iнших
витрат на виконання функцiй агента i комiсiйний дохiд вiд роздрiбної торгiвлi вiдображається за
фiксованою маржою на обсяг реалiзацiї.
Виручка вiд реалiзацiї природного газу та його подальшого викупу з метою обмiну обсягiв
природного газу поточного видобування на обсяги природного газу, що зберiгається у пiдземних
газосховищах, визнається за чистою сумою.
Ймовiрнiсть реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв
Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою суму податку на прибуток, яка може бути
зарахована проти майбутнiх податкiв на прибуток, i вiдображається у консолiдованому звiтi про
фiнансовий стан. Вiдстроченi активи з податку на прибуток визнаються лише тiєю мiрою, в якiй
iснує iмовiрнiсть використання вiдповiдного податкового кредиту.
Це передбачає наявнiсть тимчасових рiзниць, сторнування яких очiкується у майбутньому, i
наявнiсть достатнього майбутнього оподатковуваного прибутку для здiйснення вирахувань.
Оцiнка майбутнiх оподатковуваних прибуткiв та суми податкового кредиту, використання якого

є можливим у майбутньому, базується на бiзнес-планi, який готує керiвництво, та результатах
його екстраполяцiї на майбутнi перiоди. Керiвництво Групи оцiнило майбутню рентабельнiсть
на основi моделi прогнозiв майбутнiх грошових потокiв, розробленої на пiдставi деталiзованих
вхiдних даних щодо обсягiв, цiн, використання, макроекономiчних iндексiв тощо.
За результатами оцiнки моделi поточного року, керiвництво переконане у рентабельностi Групи
в осяжному майбутньому.
Оцiнка знецiнення дебiторської заборгованостi
Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв Група застосовує два пiдходи: (i) оцiнка на
iндивiдуальнiй основi; (ii) оцiнка на портфельнiй основi вiдповiдно до матрицi резервування.
Група виконує оцiнку на iндивiдуальнiй основi для дебiторської заборгованостi з унiкальними
характеристиками кредитного ризику, значними сумами або унiкальними договiрними умовами.
Очiкуваний рiвень збиткiв оснований на оплатах клiєнтами за перiод у 36 мiсяцiв до кожної
звiтної дати та вiдповiдних iсторичних кредитних збиткiв за цей перiод. Рiвнi збиткiв за минулi
перiоди коригуються з урахуванням поточної та прогнозної iнформацiї про макроекономiчнi
фактори, що впливають на здатнiсть покупцiв погашати дебiторську заборгованiсть.
У процесi оцiнки на iндивiдуальнiй основi Група аналiзує кожного дебiтора iз використанням
наявної iнформацiї, яка дозволяє оцiнити його фiнансовий стан та лiквiднiсть, оцiнює
справедливу вартiсть поточних та непоточних фiнансових активiв дебiтора i, де практично
можливо, фiнансовий стан та лiквiднiсть дебiторiв дебiтора Групи , а також проводить аналiз
коефiцiєнтiв оборотностi та подальших погашень, здiйснених пiсля звiтної дати.
Передоплата вiд НАК "Нафтогаз"
У груднi 2020 року Група отримала вiд її материнської компанiї НАК "Нафтогаз" передоплату в
сумi 23 591 128 тисяч гривень (включно з ПДВ) за природний газ майбутнього видобутку для
погашення її заборгованостi за податковими зобов'язаннями та сплати пов'язаних iз нею штрафiв
i пенi за несвоєчасну сплату податкiв, акумульованих з 2015 року.
Передоплату було здiйснено в гривнях за змiнний обсяг природного газу за цiною, яку буде
деномiновано в євро та визначено на основi ринкових умов станом на дату майбутньої реалiзацiї
вiдповiдного природного газу. Вiдповiдно до договору, Група зобов'язана реалiзувати не менше
40-50% її рiчного обсягу видобутку природного газу залежно вiд перiоду. Отже, залишок
непогашеної передоплати залежатиме вiд майбутньої ринкової цiни на природний газ у євро,
курсу обмiну гривнi по вiдношенню до долара США та до євро станом на дату реалiзацiї та
обсягу реалiзованого природного газу. Група очiкує, що вона зможе погасити цю передоплату в
повному обсязi протягом перiоду, який складає 13 рокiв, з огляду на її поточнi виробничi плани,
запаси та виробничi потужностi. Вiдповiдно до умов договору Група облiкувала цю передоплату
як деномiнований у євро фiнансовий iнструмент, отже, первiсно визнала її за ефективною
процентною ставкою для аналогiчних iнструментiв, тобто деномiнованих у євро строком 13
рокiв. Оскiльки цю передоплату було отримано вiд її материнської компанiї, яка дiє в якостi
акцiонера, ефект дисконтування при первiсному визнаннi був визнаний безпосередньо в
капiталi.
4.
Суттєвi управлiнськi оцiнки та судження (продовження)
Первiсне визнання та подальша оцiнка цiєї передоплати є сферою суттєвих управлiнських
суджень та оцiнок, тому є чутливими до наступних припущень:
перiод, необхiдний для погашення передоплати;
прогнозна цiна на природний газ;
майбутнi обсяги виробництва;
ставка дисконту для деномiнованих у євро довгострокових iнструментiв; та
прогнозний курс обмiну гривнi до долара США та гривнi до Євро.
У поданiй нижче таблицi наведено аналiз чутливостi ефективної процентної ставки.
Вплив на прибуток чи збиток за 2020 рiк Вплив на капiтал станом на
31 грудня 2020 р.
Збiльшення ефективної процентної ставки на 1 п.п.
22 326 831 933

Зменшення ефективної процентної ставки на 1 п.п.
(24 392)
(909 169)
Ефект первiсного визнання та подальший облiк передоплати, отриманої вiд НАК "Нафтогаз",
розкритi у Примiтках 13, 27 та 30.
5.
Новi положення бухгалтерського облiку
Наступнi новi стандарти та змiни стандартiв, що стосуються фiнансової звiтностi Групи,
вступили вперше в силу для фiнансових перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля
цiєї дати, проте не мали на суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть:
"
Змiни Концептуальної основи фiнансової звiтностi (опублiкованi 29 березня 2018 року i
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати);
"
Визначення бiзнесу - змiни МСФЗ 3 (опублiкованi 22 жовтня 2018 року i вступають у
силу для угод придбання з початку рiчного звiтного перiоду, який починається з 1 сiчня 2020
року або пiсля цiєї дати);
"
Визначення суттєвостi - змiни МСБО 1 та МСБО 8 (опублiкованi 31 жовтня 2018 року i
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати);
"
Реформа базової процентної ставки - змiни МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 (опублiкованi
26 вересня 2019 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020
року або пiсля цiєї дати).
Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов'язковими для
застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2020 року чи пiсля цiєї дати, або у пiзнiших
перiодах. Група не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов'язкового
застосування.
Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором - змiни
МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають у силу для рiчних
перiодiв, якi починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або пiсля цiєї дати). Цi змiни
усувають невiдповiднiсть мiж вимогами МСФЗ 10 i МСБО 28, що стосуються продажу чи
внеску активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором. Основний
наслiдок застосування змiн полягає у тому, що прибуток чи збиток визнається у повному обсязi
у тому випадку, якщо угода стосується бiзнесу. Якщо активи не являють собою бiзнес, навiть
якщо цими активами володiє дочiрнє пiдприємство, визнається лише частина прибутку чи
збитку.
Класифiкацiя зобов'язань - змiни МСБО 1 (опублiкованi 23 сiчня 2020 року i вступають у силу
для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). Цi змiни
переглядають порядок класифiкацiї зобов'язань як поточних, чи довгострокових. Можуть
вплинути на класифiкацiю зобов'язань, зокрема, для пiдприємств, що попередньо розглядали
очiкування Керiвництва для визначення класифiкацiї та для певних зобов'язань, що можуть бути
конвертованi у капiтал. Всi пiдприємства повиннi переглянути поточний пiдхiд щодо
класифiкацiї для оцiнки необхiдностi змiн.
Змiни МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та Практичнi рекомендацiї iз застосування МСФЗ
2: розкриття облiкової полiтики (опублiкованi 12 лютого 2021 року та вступають у силу для
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). Змiненi стандарти
вимагають вiд органiзацiй розкривати їх значиму облiкову полiтику, а не суттєву облiковую
полiтику.
5.
Новi положення бухгалтерського облiку (продовження)
Змiни МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки": визначення
облiкових оцiнок (опублiкованi 12 лютого 2021 року та вступають у силу для рiчних перiодiв,
якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). Цi змiни роз'яснюють вiдмiнностi мiж
тим, як органiзацiя повинна представляти та розкривати рiзнi типи облiкових змiн у її
фiнансовiй звiтностi. Змiни в облiковiй полiтицi повиннi застосовуватися ретроспективно, тодi
якi змiни в облiкових оцiнках облiковуються перспективно.

Основнi засоби: надходження коштiв до запланованого використання - змiни МСБО 16
(опублiкованi 14 травня 2020 року та вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1
сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). Змiна МСБО 16 "Основнi засоби" забороняє органiзацiям
вираховувати з вартостi об'єкта основних засобiв будь-якi надходження коштiв, отриманi вiд
продажу готової продукцiї, виготовленої протягом перiоду пiдготовки органiзацiєю цього
активу до запланованого використання. Змiна МСБО 16 також роз'яснює, що органiзацiя
"перевiряє належне функцiонування активу" шляхом оцiнки технiчних i фiзичних характеристик
цього активу. Фiнансовi показники такого активу не мають значення для цiєї оцiнки. Органiзацiї
повиннi розкривати окремо суми надходжень коштiв i витрати, якi пов'язанi з виробленою
продукцiєю, що не є результатом виробництва у ходi звичайної дiяльностi органiзацiї.
Посилання на Концептуальну основу - змiни МСФЗ 3 (опублiкованi 14 травня 2020 року та
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати).
Незначнi змiни були внесенi до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" для забезпечення актуальностi
посилань на Концептуальну основу фiнансової звiтностi та включення винятку щодо визнання
зобов'язань i умовних зобов'язань у сферi застосування МСБО 37 "Забезпечення, умовнi
забезпечення та умовнi активи" та Iнтерпретацiї 21 "Збори". Цi змiни також пiдтверджують, що
умовнi активи не слiд визнавати на дату придбання.
Обтяжливi договори - вартiсть виконання договору - змiни МСБО 37 (опублiкованi 14 травня
2020 року та вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або
пiсля цiєї дати). Змiна МСБО 37 пояснює, що прямi витрати на виконання договору включають
додатковi витрати на виконання такого договору та розподiл iнших витрат, якi безпосередньо
пов'язанi з виконанням договору. До визнання окремого резерву пiд обтяжливий договiр
органiзацiя визнає будь-який збиток, понесений вiд зменшення корисностi активiв,
використаних у ходi виконання договору.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2018-2020 рокiв (опублiкованi 14 травня 2020 року та вступають
у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). Наступнi
удосконалення були остаточно оформленi у травнi 2020 року:
"
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - роз'яснює, якi платежi слiд включати до "10%-го
тестування" для припинення визнання фiнансових зобов'язань.
"
МСФЗ 16 "Оренда" - змiна iлюстративного прикладу 13 для виключення прикладу
платежiв орендодавця, якi стосуються удосконалень орендованого майна, та усунення
невизначеностi щодо методу облiку пiльгових умов за орендою.
"
МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - дозволяє
органiзацiям, якi оцiнювали їхнi активи та зобов'язання за балансовою вартiстю, вiдображеною у
бухгалтерському облiку їхньої материнської компанiї, також оцiнювати накопиченi курсовi
рiзницi iз використанням числових значень показникiв, вiдображених материнською компанiєю.
Цi змiни також застосовуватимуться до асоцiйованих компанiй i спiльних пiдприємств, якi
скористалися цим самим звiльненням, передбаченим МСФЗ 1.
"
МСБО 41 "Сiльське господарство" - скасовано вимогу до органiзацiй виключати грошовi
потоки для цiлей оподаткування при оцiнцi справедливої вартостi згiдно з МСБО 41. Ця змiна
має забезпечити вiдповiднiсть вимозi, яка мiститься у стандартi, щодо дисконтування грошових
потокiв пiсля оподаткування.
Група продовжує оцiнювати вплив нових стандартiв на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть,
проте вона не очiкує їх суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть. Iншi новi або переглянутi
стандарти чи iнтерпретацiї, якi вступлять у силу для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021
року або пiсля цiєї дати, ймовiрно, не матимуть суттєвого впливу на Групу.
6. Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi
Група змiнила формат представлення фiнансової звiтностi i перейшла до формату
представлення, який є бiльш наближеним до Таксономiї UA XBRL МСФЗ. Це спричинило змiни

у порiвняльнiй iнформацiї, вiдображенiй у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi за 2019
фiнансовий рiк.
Крiм того, протягом 2020 фiнансового року Група змiнила облiкову полiтику, що призвело до
певних ретроспективних коригувань та рекласифiкацiй у звiтi про фiнансовий стан та у звiтi про
фiнансовi результати за 2019 фiнансовий рiк:
o
забезпечення невикористаних вiдпусток класифiковано у категорiю авансiв та iнших
зобов'язань (у 2019 роцi - поточнi забезпечення);
o
чистий результат вiд переоцiнки iноземної валюти класифiковано у категорiю iнших
операцiйних доходiв / iнших операцiйних витрат (у 2019 роцi - iншi доходи / iншi витрати).
Третiй звiтi про фiнансовий стан станом на 1 сiчня 2019 року представлений у цiй
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi з коригуваннями на змiни у представленi, описанi вище.
Нижче показано вплив ретроспективних коригувань i рекласифiкацiй на звiт про фiнансовий
стан за 2019 фiнансовий рiк:
Стаття
За попередньою звiтнiстю за 2019 рiк
Змiна у форматi представлення
Змiна
облiкової полiтики Пiсля змiни за 2019 рiк
1
2
3
4
5
Непоточнi активи
Нафтогазовi активи 8 835 990
8 835 990
Активи розвiдки та оцiнки 72 979 72 979
Iншi основнi засоби 9 008 989
9 008 989
Нематерiальнi активи
366 490
366 490
Iнвестицiї у спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї, якi облiковуються за методом участi у
капiталi
22 309 (22 309)
Iнвестицiї у спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї
22 309 22 309
Iншi фiнансовi активи
2 138 2 138
Iншi необоротнi активи
4 105 206
(4 105 206) Iншi непоточнi активи
4 105 206
4 105 206
Вiдстрочений податковий актив 6 397 525
6 397 525
Загальна сума непоточних активiв 28 811 626
28 811 626
Поточнi активи
Товарно-матерiальнi запаси 5 275 215
5 275 215
Дебiторська заборгованiсть 6 971 860
6 971 860
Передоплати виданi та iншi поточнi активи
1 753 278
(1 753 278) Передоплати виданi 150 337
150 337
Iншi поточнi активи 1 602 941
1 602 941
Передоплата з податку на прибуток
19 100 19 100
Грошовi кошти з обмеженим правом використання
100 928
100 928
Грошовi кошти та їх еквiваленти 206 173
206 173
Необоротнi активи, утримуванi для продажу
15 245 (15 245)
Непоточнi активи, утримуванi для продажу
15 245 15 245
Загальна сума поточних активiв 14 341 799
14 341 799
ЗАГАЛЬНА СУМА АКТИВIВ
43 153 425
43 153 425
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Власний капiтал, що належить власникам акцiй материнської компанiї
Акцiонерний капiтал1 010 972
(1 010 972) Статутний капiтал 1 010 972
1 010 972
Резерв переоцiнки 20 592 574
(20 592 574) Дооцiнка
20 592 574
20 592 574

Накопичений збиток (15 547 887) (15 547 887)
Частка неконтролюючих учасникiв
(12 816)
(12 816)
ЗАГАЛЬНА СУМА КАПIТАЛУ 6 042 843
6 042 843
6. Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi (продовження)
Стаття За попередньою звiтнiстю за 2019 рiк
Змiна у форматi представлення
Змiна
облiкової полiтики Пiсля змiни за 2019 рiк
1
2
3
4
5
Непоточнi зобов'язання
Зобов'язання з оренди
86 038 86 038
Забезпечення 2 879 297
(2 879 297) Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
1 833 257
1 833 257
Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення
1 046 040
1 046 040
Загальна сума непоточних зобов'язань
2 965 335
2 965 335
Поточнi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть
957 229
(957 229)
Торговельна та iнша поточна кредиторська заборгованiсть
1 385 384
1 385
384
Аванси, нарахованi витрати та iншi зобов'язання 1 304 697
(1 304 697) Аванси та iншi зобов'язання
876 542
258 121
1 134 663
Рентна плата, iншi податки та подiбнi платежi 10 104 604
10 104 604
Податок на прибуток до сплати
1 252 751
1 252 751
Забезпечення 20 525 966
(20 267 845) (258 121)
Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення
20 033 824
20 033 824
Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
234 021
234 021
Загальна сума поточних зобов'язань
34 145 247
34 145 247
Загальна сума зобов'язань 37 110 582
37 110 582
Загальна сума капiталу та зобов'язань
43 153 425
43 153 425
Нижче показано вплив ретроспективних коригувань i рекласифiкацiй на звiт про фiнансовий
стан на 1 сiчня 2019 року:
Стаття
За попередньою звiтнiстю за 2018 рiк
Змiна у форматi представлення
Змiна
облiкової полiтики Пiсля змiни за 2018 рiк
1
2
3
4
5
Непоточнi активи
Нафтогазовi активи 5 847 144
5 847 144
Активи розвiдки та оцiнки 64 792 64 792
Iншi основнi засоби 7 853 634
7 853 634
Нематерiальнi активи
312 491
312 491
Iнвестицiї у спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї, якi облiковуються за методом участi у
капiталi
12 751 (12 751)
Iнвестицiї у спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї
12 751 12 751
Iншi фiнансовi активи
2 220 2 220
Iншi необоротнi активи
4 119 440
(4 119 440) Iншi непоточнi активи
4 119 440
4 119 440

Вiдстрочений податковий актив 5 811 411
Загальна сума непоточних активiв 24 023 883
Поточнi активи
Товарно-матерiальнi запаси 7 340 004
Дебiторська заборгованiсть 6 582 507
Передоплати виданi та iншi поточнi активи
Передоплати виданi 125 431
Iншi поточнi активи 2 008 032
Передоплата з податку на прибуток
2 079

-

-

5 811 411
24 023 883

7 340 004
6 582 507
2 133 463
(2 133 463)
125 431
2 008 032
2 079

-

-

6. Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi (продовження)
Стаття
За попередньою звiтнiстю за 2018 рiк
Змiна у форматi представлення
облiкової полiтики Пiсля змiни за 2018 рiк
1
2
3
4
5
Грошовi кошти з обмеженим правом використання
103 722
Грошовi кошти та їх еквiваленти 174 489
174 489
Необоротнi активи, утримуванi для продажу
15 245 (15 245)
Непоточнi активи, утримуванi для продажу
15 245 15 245
Загальна сума поточних активiв 16 351 509
16 351 509
ЗАГАЛЬНА СУМА АКТИВIВ
40 375 392
40 375 392
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Власний капiтал, що належить власникам акцiй материнської компанiї

Змiна
103 722

Акцiонерний капiтал1 010 972
(1 010 972) Статутний капiтал 1 010 972
1 010 972
Резерв переоцiнки 16 795 639
(16 795 639) Дооцiнка
16 795 639
16 795 639
Накопичений збиток (11 494 776) (11 494 776)
Частка неконтролюючих учасникiв
(10 036)
(10 036)
ЗАГАЛЬНА СУМА КАПIТАЛУ 6 301 799
6 301 799
Непоточнi зобов'язання
Зобов'язання з оренди
Забезпечення 2 272 030
(2 272 030) Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
1 495 133
1 495 133
Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення
776
897
776 897
Загальна сума непоточних зобов'язань
2 272 030
2 272 030
Поточнi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть
691 598
(691 598)
Торговельна та iнша поточна кредиторська заборгованiсть
1 122 312
1 122
312
Аванси, нарахованi витрати та iншi зобов'язання 1 280 648
(1 280 648) Аванси та iншi зобов'язання
849 934
207 708
1 057 642
Рентна плата, iншi податки та подiбнi платежi 10 149 376
10 149 376
Податок на прибуток до сплати
1 782 249
1 782 249
Забезпечення 17 897 692
(17 689 984) (207 708)
Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення
17 502 883
17 502 883

Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
187 101
Загальна сума поточних зобов'язань
31 801 563
Загальна сума зобов'язань 34 073 593
34 073 593
Загальна сума капiталу та зобов'язань
40 375 392
-

-

187 101

-

31 801 563
40 375 392

6. Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi (продовження)
Нижче показано вплив ретроспективних коригувань i рекласифiкацiй на звiт про прибуток чи
збиток та iнший сукупний дохiд за 2019 фiнансовий рiк:
Стаття За попередньою звiтнiстю за 2019 рiк
Змiна у форматi представлення
Змiна
облiкової полiтики Пiсля змiни за 2019 рiк
1
2
3
4
5
Доходи вiд реалiзацiї
29 257 109
(29 257 109) Собiвартiсь реалiзованої продукцiї (16 358 743) 16 358 743
Доходи вiд звичайної дiяльностi 29 257 109
29 257 109
Собiвартiсть реалiзацiї
(16 358 743) (16 358 743)
Знецiнення нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших основних засобiв
(761
374) (761 374)
Валовий прибуток 12 136 992
12 136 992
Витрати на реалiзацiю та збут
(1 679 828) 1 679 828
Витрати на збут
(1 679 828) (1 679 828)
Загальнi та адмiнiстративнi витрати
(1 713 750) 1 713 750
Адмiнiстративнi витрати (1 713 750) (1 713 750)
Iншi операцiйнi витрати
(10 154 422) (174 815)
(10 329 237)
Зменшення корисностi фiнансових активiв
(3 281 309) 3 281 309
Чистi витрати за очiкуваними кредитними збитками вiд фiнансових активiв (3 281 309)
(3 281 309)
Iншi операцiйнi доходи
358 501
358 501
Частка у прибутку спiльних пiдприємств 20 860 (20 860)
Частка прибутку асоцiйованих компанiй та спiльних пiдприємств
20 860 20
860
Прибуток до вирахування процентiв та оподаткування (4 312 956) (174 815)
(4 487
771)
Фiнансовi доходи 24 869 24 869
Фiнансовi витрати (294 736)
(294 736)
Чистий (збиток)/прибуток вiд курсових рiзниць (174 815)
174 815
Збиток до оподаткування (4 757 638) (4 757 638)
Дохiд з податку на прибуток
843 479
843 479
Збиток за рiк (3 914 159) (3 914 159)
Нижче показано вплив ретроспективних коригувань i рекласифiкацiй на звiт про рух грошових
коштiв за 2019 фiнансовий рiк:
Стаття
За попередньою звiтнiстю за 2019 рiк
Змiна у форматi представлення
Пiсля змiни
за 2019 рiк

1
2
3
5
Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi
Прибуток/(збиток) до оподаткування
(4 757 638) (4 757 638)
Коригування на негрошовi статтi:
Амортизацiя, виснаження та знос 1 551 927
1 551 927
(Дохiд вiд сторнування)/Нарахування забезпечень
2 671 756
2 671 756
Ефект змiн у припущеннях щодо зобов'язань з виведення активiв з експлуатацiї та зобов'язань за
планом iз встановленими виплатами
15 510 15 510
Частка у прибутку спiльних пiдприємств (20 860)
20 860 Частка прибутку асоцiйованих компанiй та спiльних пiдприємств
(20 860)
(20
860)
Змiна резерву пiд застарiння товарно-матерiальних запасiв та знецiнення iнших оборотних
активiв
188 315
188 315
Змiна резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi та передоплат виданих
3 281 309
(3 281 309) Чистi витрати за очiкуваними кредитними збитками вiд фiнансових активiв 3 281 309
3 281 309
Списання кредиторської заборгованостi (124 912)
(124 912)
Збитки вiд знецiнення нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших основних
засобiв, чиста сума 761 374
(761 374)
Знецiнення нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших основних засобiв
761 374
761 374
6. Змiна у форматi представлення та змiни в облiковiй полiтицi (продовження)
Стаття
За попередньою звiтнiстю за 2019 рiк
Змiна у форматi представлення
Пiсля змiни
за 2019 рiк
1
2
3
5
Фiнансовi витрати 294 736
294 736
Фiнансовi доходи (24 869)
(24 869)
Курсовi рiзницi
174 815
174 815
Змiна iнших необоротних активiв 14 234 (14 234)
Змiна iнших непоточних активiв 14 234 14 234
Iншi негрошовi доходи та витрати 15 358 15 358
Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi до змiн в оборотному капiталi
4 041 055
4 041 055
Змiни в оборотному капiталi:
Змiна дебiторської заборгованостi (3 949 663) (3 949 663)
Змiна товарно-матерiальних запасiв
2 145 467
2 145 467
Змiна передоплат та iнших оборотних активiв 295 857
(295 857)
Змiна передоплат виданих (24 907)
(24 907)
Змiна iнших поточних активiв
320 764
320 764
Змiна кредиторської заборгованостi
290 658
290 658
Змiна авансiв, нарахованих витрат та iнших зобов'язань (5 570) 5 570 Змiна авансiв та iнших зобов'язань (5 570) (5 570)
Змiна рентної плати, iнших податкiв та подiбних платежiв
(44 772)
(44 772)
Грошовi кошти, отриманi вiд основної дiяльностi
2 773 032
2 773 032
Використанi забезпечення (165 323)
(165 323)
Податок на прибуток сплачений (1 092 138) (1 092 138)
Чистi грошовi кошти, отриманi вiд операцiйної дiяльностi
1 515 571
1 515 571
Грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi

Iнвестицiї в активи розвiдки та оцiнки
(14 984)
(14 984)
Витрати за нафтогазовими активами
(345 945)
(345 945)
Витрати на iншi основнi засоби та нематерiальнi активи (1 265 833) 1 265 833
Витрати на iншi основнi засоби
(1 189 043) (1 189 043)
Витрати на нематерiальнi активи (76 790)
(76 790)
Грошовi внески в iнвестицiї в асоцiйованi компанiї
(1 328) (1 328)
Надходження вiд отриманих процентiв 70 923 70 923
Надходження вiд вибуття iнших основних засобiв
8 301 8 301
Дивiденди, отриманi вiд спiльних пiдприємств 64 744 64 744
Змiна грошових коштiв з обмеженим правом використання
2 794 2 794
Чистi грошовi кошти, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi (1 481 328) (1 481 328)
Грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi
Дивiденди виплаченi(2 559) (2 559)
Чистi грошовi кошти, використанi у фiнансовiй дiяльностi
(2 559) (2 559)
Чиста змiна грошових коштiв та їх еквiвалентiв 31 684 31 684
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 1 сiчня
174 489
174 489
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 206 173
206 173

7.
Iнформацiя за сегментами
Операцiйнi сегменти - це компоненти, якi беруть участь у комерцiйнiй дiяльностi, внаслiдок якої
вони можуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операцiйнi результати регулярно
переглядає особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, i стосовно яких є у наявностi
окрема фiнансова iнформацiя. Особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, - це особа
або група осiб, яка розподiляє ресурси та оцiнює результати дiяльностi органiзацiї. Функцiї
особи, вiдповiдальної за прийняття операцiйних рiшень, виконує Правлiння Групи.
(а) Опис продукцiї та послуг, з яких кожен звiтний сегмент отримує доходи
З метою управлiння Група роздiлена на бiзнес-пiдроздiли, виходячи з продукцiї, що ними
виробляється, та складається з таких двох звiтних сегментiв:
"
Сегмент роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами - роздрiбна торгiвля нафтопродуктами
через мережу власних бензозаправних станцiй. Станом на 31 грудня 2020 року Група володiє
мережею з 537 бензозаправних станцiй (у 2019 роцi - 537 бензозаправних станцiй); а також
"
Сегмент нафти, газу та iнших продуктiв переробки - дослiдження, розробка, видобуток,
переробка та реалiзацiя сирої нафти, газового конденсату, природного газу та продуктiв
переробки.
(б) Фактори, що використовуються керiвництвом для визначення звiтних сегментiв
Сегменти Групи - це стратегiчнi бiзнес-пiдроздiли, якi орiєнтованi на рiзних клiєнтiв. Їх
управлiння здiйснюється окремо, оскiльки кожний бiзнес-пiдроздiл являє собою рiзний
напрямок дiяльностi в межах нафтогазової галузi.
Керiвництво визначило операцiйнi сегменти на пiдставi звiтiв, якi регулярно аналiзує Правлiння
для цiлей оцiнки результатiв дiяльностi.
(в) Оцiнка прибутку чи збитку та активiв i зобов'язань операцiйних сегментiв

Особа, вiдповiдальна за прийняття управлiнських рiшень, аналiзує фiнансову iнформацiю,
пiдготовлену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, скориговану з
урахуванням вимог внутрiшньої звiтностi.
Така фiнансова iнформацiя, пiдготовлена для цiлей внутрiшньої звiтностi, не вiдрiзняється вiд
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, здiйснює монiторинг операцiйних
результатiв дiяльностi кожного з пiдроздiлiв окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл
ресурсiв i оцiнки результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на
основi операцiйного прибутку чи збитку, їх оцiнка здiйснюється вiдповiдно до оцiнки
сегментного прибутку чи збитку у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Проте окремi iншi
операцiйнi витрати, фiнансовi витрати та доходи i податки на прибуток управляються на
груповiй основi i не розподiляються на операцiйнi сегменти.
(г) Iнформацiя про прибуток чи збиток та активи i зобов'язання звiтних сегментiв
Сегментну iнформацiю за звiтними сегментами станом на 31 грудня 2020 року подано далi:
2020 рiк
Роздрiбна торгiвля Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Всього
Виручка вiд зовнiшнiх клiєнтiв (Примiтка 9)
5 074 411
30 738 004
35 812 415
Комiсiйнi доходи (Примiтка 9)
330 259
330 259
Всього доходiв вiд звичайної дiяльностi 5 404 670
30 738 004
36 142 674
Собiвартiсть реалiзацiї та iншi витрати (4 780 184) (18 242 877) (23 023 061)
Рентна плата (Примiтка 12) (779 158)
(4 011 611) (4 790 769)
Нарахування забезпечень пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 12)
(4 688) 782
659 777 971
Амортизацiя, виснаження та знос (Примiтки 14,19)
(225 323)
(2 441 281) (2 666 604)
Знецiнення нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших основних засобiв (Примiтка
15)
(81 168)
(707 232)
(788 400)
Чистi курсовi рiзницi (Примiтка 12)
(237 187)
(237 187)
Iншi доходи та iншi операцiйнi доходи 5 539 348 160
353 699
(Збиток)/прибуток сегментiв
(460 312)
6 228 635
5 768 323
Iншi фiнансовi доходи i витрати, чиста сума
(550 120)
Процентнi доходи
79 452
Прибуток до оподаткування
5 297 655
Дохiд з податку на прибуток
(1 251 575)
Результат сегментiв
4 046 080
7.
Iнформацiя за сегментами (продовження)
Суттєвi негрошовi статтi Роздрiбна торгiвля Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Всього
Нарахування забезпечень пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 12)
(4 688) 782
659 777 971
Амортизацiя, виснаження та знос (Примiтки 14,19)
(225 323)
(2 441 281) (2 666 604)
Знецiнення товарно-матерiальних запасiв та iнших поточних активiв (Примiтка 12) (191) (58
422) (58 613)
Сторно знецiнення товарно-матерiальних запасiв та iнших поточних активiв (Примiтка 12) 113
156 962
157 075
Чистi витрати за очiкуваними кредитними збитками вiд фiнансових активiв (Примiтки 21,22)
(343) (3 597 945) (3 598 288)
Знецiнення основних засобiв (Примiтка 15)
(81 168)
(707 232)
(788 400)
У 2020 та 2019 роках доходiв вiд реалiзацiї мiж сегментами не було.
Нижче подано вивiрення активiв та зобов'язань звiтних сегментiв:
31 грудня 2020 р.
Роздрiбна торгiвля Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Всього

Активи сегментiв 3 425 325
25 538 428
28 963 753
Вiдстроченi податковi активи (Примiтка 16)
5 600 561
Грошовi кошти та їх еквiваленти
238 621
Передоплата з податку на прибуток
3 318 688
Iншi фiнансовi активи
6 559
Всього активiв
38 128 182
Зобов'язання сегментiв
123 568
22 309 898
22 433 466
Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 25)
267 613
1 661 470
1 929 083
Забезпечення пiд дивiденди (Примiтка 25)
3 842 334
3 842 334
Нарахованi дивiденди (Примiтка 24)
427 218
Всього зобов'язань
28 632 101
Сегментну iнформацiю за звiтними сегментами станом на 31 грудня 2019 року подано далi:
2019 рiк
Роздрiбна торгiвля Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Всього
Виручка вiд зовнiшнiх клiєнтiв (Примiтка 9)
6 503 094
22 458 478
28 961 572
Комiсiйнi доходи (Примiтка 9)
295 537
295 537
Всього доходiв вiд звичайної дiяльностi 6 798 631
22 458 478
29 257
109
Собiвартiсть реалiзацiї та iншi витрати (5 554 304)
(16 553 146)
(22
107
450)
Рентна плата (Примiтка 12) (632 699)
(6 282 935)
(6 915 634)
Нарахування забезпечень пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 12)
(39 637)
(2 573 404)
(2 613 041)
Амортизацiя, виснаження та знос (Примiтка 14,19)
(220 287)
(1 331 640)
(1 551 927)
Знецiнення нафтогазових активiв, активiв розвiдки та оцiнки, iнших основних засобiв (Примiтка
15)
(83 878)
(677 496)
(761 374)
Чистi курсовi рiзницi (Примiтка 12)
(174 815)
(174 815)
Iншi доходи та iншi операцiйнi доходи 4 411
374 950
379 361
Прибуток сегментiв 272 237
(4 760 008)
(4 487 771)
Iншi фiнансовi доходи i витрати, чиста сума
Процентнi доходи
24 869
Прибуток до оподаткування
(4 757 638)
Дохiд з податку на прибуток
843 479
Результат сегментiв
(3 914 159)

7.

(294 736)

Iнформацiя за сегментами (продовження)

Суттєвi негрошовi статтi Роздрiбна торгiвля Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Всього
Нарахування забезпечень пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 12)
(39
637)
(2 573 404) (2 613 041)
Амортизацiя, виснаження та знос (Примiтки 14,19)
(220 287)
(1 331 640) (1 551 927)
Знецiнення товарно-матерiальних запасiв та iнших поточних активiв (Примiтка 12) (70) (215
403) (215 473)

Сторно знецiнення товарно-матерiальних запасiв та iнших поточних активiв (Примiтка 12) 423
26 735 27 158
Чистi витрати за очiкуваними кредитними збитками вiд фiнансових активiв (Примiтки 21,22)
2 476 (3 283 785) (3 281 309)
Знецiнення основних засобiв (Примiтка 15)
(125 951)
(1 062 771) (1 188 722)
Сторно збиткiв вiд знецiнення основних засобiв (Примiтка 15) 42 073 385 275
427 348
Нижче подано вивiрення активiв та зобов'язань звiтних сегментiв:
31 грудня 2019 р.
Роздрiбна торгiвля Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Всього
Активи сегментiв 4 331 902
32 196 587
36 528 489
Вiдстроченi податковi активи (Примiтка 16)
6 397 525
Грошовi кошти та їх еквiваленти
206 173
Передоплата з податку на прибуток
19 100
Iншi фiнансовi активи
2 138
Всього активiв
43 153 425
Зобов'язання сегментiв
105 015
16 792 204
16 897 219
Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 25)
262 925
19 522 283
19 785 208
Нарахованi дивiденди (Примiтка 24)
428 155
Всього зобов'язань
37 110 582
(д) Аналiз доходiв вiд звичайної дiяльностi за видами продукцiї та послуг
Аналiз доходiв вiд реалiзацiї Групи за видами продукцiї та послуг подано у Примiтцi 9.
(е) Географiчна iнформацiя
Усi доходи вiд реалiзацiї та активи Компанiї вiдносяться до України.
(є) Концентрацiя доходiв за клiєнтами
Далi показанi основнi клiєнти Групи, на яких припадає понад 10% загальної суми її доходiв:
2020 рiк
2019 рiк
Сегмент
Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Нафта, газ та iншi продукти i послуги
Клiєнт A
12 545 610
Клiєнт B
7 707 353
540
Клiєнт С
4 027 073
16 067 020
Клiєнт D
2 260 531
3 517 467
Всього 26 540 567
19 585 027

8.
Частки у спiльних операцiях, дочiрнiх компанiях, спiльних пiдприємствах та
асоцiйованих компанiях
Група бере участь у рядi спiльних операцiй з дослiдження та розробки нафтогазових родовищ в
Українi. Далi наведено iнформацiю про частку участi Групи у цих спiльних операцiях:
Назва пiдприємства Метод облiку
Частка участi, %
2020 рiк
2019 рiк
35/809 Спiльна операцiя
93% 93%
35/78/141
Спiльна операцiя
79%
999/97 Спiльна операцiя
49,90%
35/4 Спiльна операцiя
49,90%

79%
49,90%
49,90%

35/4 Додаткова угода №4 Спiльна операцiя
49,90%
49,90%
410/95 Спiльна операцiя
83,43%
83,43%
5/56 Спiльна операцiя
80% 80%
35/176 Спiльна операцiя
20% 20%
01
Спiльна операцiя
25% 25%
ТОВ "СП "УкрКарпатойл ЛТД" Дочiрня компанiя 100% 100%
ТОВ "УКРНАФТА-Постач" Дочiрня компанiя 100% 100%
35/21 Спiльна операцiя дочiрньої компанiї
93% 93%
35/71 Спiльна операцiя дочiрньої компанiї
93% 93%
СП ТОВ "Бориславська нафтова компанiя"
Асоцiйована компанiя
25,10%
25,10%
СП "Каштан Петролеум Лтд"
Спiльне пiдприємство
55% 55%
Нижче поданi узагальненi фiнансовi результати та залишки облiкованих за методом участi в
капiталi договорiв про спiльнi пiдприємства та асоцiйованих пiдприємств:
2020 рiк
2019 рiк
Доходи вiд звичайної дiяльностi та iншi операцiйнi доходи
240 757
303 063
Рентна плата
(105 382)
(135 387)
Амортизацiя та знос
(24 597)
(17 605)
Собiвартiсть реалiзацiї та iншi операцiйнi витрати
(165 757)
(140 594)
Iншi операцiйнi доходи
1 388 21 005
Фiнансовi доходи
721
Фiнансовi витрати
(15 146)
(12 502)
Прибуток/збиток до оподаткування
(68 016)
17 980
Податок на прибуток
(6 469)
Прибуток/збиток за рiк
(68 016)
11 511
Поточнi активи
118 771
138 074
З них грошових коштiв та їх еквiвалентiв
51 044 2 653
Непоточнi активи
335 698
351 795
Всього активiв
454 469
489 869
Поточнi зобов'язання
245 706
189 461
Непоточнi зобов'язання
76 826 77 329
Всього зобов'язань
322 532
266 790
Зазначений вище прибуток за рiк розподiляється на основi часток участi у прибутку учасникiв
спiльних пiдприємств та асоцiйованих компанiй.
Балансова вартiсть iнвестицiї Групи у спiльне пiдприємство СП "Каштан Петролеум Лтд"
дорiвнює нулю (у 2019 роцi - 15 750 тисяч гривень), i iнвестицiї в асоцiйовану компанiю СП
ТОВ "Бориславська нафтова компанiя" дорiвнює нулю (у 2019 роцi - нуль). Невизнана частка у
прибутку асоцiйованої компанiї за 2020 рiк становить 864 тисячi гривень, а невизнана частка у
збитку спiльного пiдприємства становить 16 283 тисячi гривень (у 2019 роцi - невизнана частка у
збитку асоцiйованої компанiї - 6 626 тисяч гривень).
Кумулятивна невизнана частка у збитках асоцiйованої компанiї станом на 31 грудня 2020 року
становить 7 438 тисяч гривень, а невизнана частка у збитках спiльного пiдприємства становить
16 283 тисячi гривень (на 31 грудня 2019 року - невизнана частка у збитках спiльного
пiдприємства та асоцiйованої компанiї становить 8 302 тисячi гривень).
У 2020 роцi Група отримала дивiденди вiд спiльного пiдприємства СП "Каштан Петролеум Лтд"
у сумi 7 269 тисяч гривень (у 2019 роцi - 64 735 тисяч гривень).
9.
Доходи вiд звичайної дiяльностi та собiвартiсть реалiзацiї
Доходи вiд звичайної дiяльностi
2020 рiк
2019 рiк

Нафтопродукти, природний газ, сира нафта та iншi продукти переробки i послуги
Природний газ
14 914 098
Оптова торгiвля нафтопродуктами
Скраплений газ
1 729 216
Сира нафта та газовий конденсат
Послуги та iншi
332 705

3 758 778
12 314 792
1 771 342
1 447 193
400 400

12 920 488
3 607 470

Роздрiбна торгiвля
Роздрiбна торгiвля нафтопродуктами
5 023 838
6 468 623
Комiсiйнi доходи вiд роздрiбної торгiвлi
330 259
295 537
Iншi доходи
50 573 34 471
36 142 674
29 257 109
Момент визнання доходiв вiд звичайної дiяльностi (окремо за кожним джерелом) наведено далi:
2020 рiк
2019 рiк
У певний момент часу
35 479 710
28 561 172
Протягом перiоду 662 964
695 937
36 142 674
29 257 109
Сира нафта, газ, газовий конденсат та нафтопродукти
Група реалiзує сиру нафту, газовий конденсат та скраплений газ на бiржових аукцiонах
вiдповiдно до Закону України "Про нафту i газ" № 2665-III вiд 12 липня 2001 року (остання
редакцiя вiд 16 жовтня 2020 року), за яким пiдприємства, 50 вiдсоткiв та бiльше акцiй яких
належить iншим пiдприємствам, частка держави у статутному капiталi яких 50 вiдсоткiв та
бiльше, мають здiйснювати продаж нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу
виключно на бiржових аукцiонах. Органiзацiя та проведення бiржових аукцiонiв з продажу
нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та скрапленого газу регулюється
Постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 2014 року (остання редакцiя вiд 19 червня
2020 року).
У 2020 роцi Група продала 263 тисячi тонн сирої нафти та газового конденсату (у 2019 роцi - 298
тисяч тонн).
У 2020 роцi Група за договором переробки давальницької сировини переробила 1 357 тисяч
тонн (у 2019 роцi - 1 104 тисячi тонн) видобутої сирої нафти у нафтопродукти, якi у подальшому
реалiзовуються через власну мережу бензозаправних станцiй та оптом. Протягом 2020 року
Група продала 994 тисячi тонн придбаних та перероблених нафтопродуктiв (у 2019 роцi - 752
тисячi тонн перероблених нафтопродуктiв).
Природний газ
У груднi 2020 року Група продала своїй материнськiй компанiї 2 061 805 тисяч кубiчних метрiв
газу, класифiкованого як iншi непоточнi активи (Примiтка 4), за фiксовану винагороду у сумi 12
545 610 тисяч гривень (без урахування ПДВ) за договорами, затвердженими у квiтнi 2019 року.
Цi кошти були використанi для розрахунку за накопиченою простроченою податковою
заборгованiстю.
У 2020 роцi дочiрня компанiя та спiльна операцiя ПАТ "УКРНАФТА" також продали 118 тисяч
кубiчних метрiв газу, класифiкованого як iншi непоточнi активи, третiй сторонi. Цей газ був
облiкований як iншi непоточнi активи у звiтi про фiнансовий стан ТОВ "СП "УкрКарпатойл
ЛТД" та спiльної дiяльностi 35/71 станом на 31 грудня 2019 року.
У 2020 роцi Група продала на вiдкритому ринку 642 885 тисяч кубiчних метрiв природного газу,
класифiкованого як товарно-матерiальнi запаси, переважно одному контрагенту (у 2019 роцi 734 216 тисяч кубiчних метрiв).
Скраплений газ
У 2020 роцi Група продала 170 тисяч тонн скрапленого газу (у 2019 роцi - 155 тисяч тонн). У
2019 та 2020 роках Група також реалiзовувала скраплений газ, вироблений в межах переробки

власної сирої нафти за договором переробки давальницької сировини
9.
Доходи вiд звичайної дiяльностi та собiвартiсть реалiзацiї (продовження)
Роздрiбна торгiвля нафтопродуктами
Реалiзацiя власних нафтопродуктiв на бензозаправних станцiях становила 5 023 838 тисяч
гривень. Група також обслуговує паливнi скретч картки, що належать iншiй роздрiдбнiй мережi,
та отримують комiсiю за такi послуги, що представлено у рядку Комiсiйнi доходи вiд роздрiбної
торгiвлi.
Комiсiйнi доходи вiд роздрiбної торгiвлi
Група обслуговує паливнi скретч картки, що належать iншiй роздрiдбнiй мережi, продаючи
нафтопродукти та отримуючи компенсацiю вiд цiєї роздрiбної мережi на щомiсячнiй основi.
Комiтенти сплачують фiксовану маржу, розмiр якої за наданi послуги узгоджується щомiсяця.
Оскiльки нафтопродукти не належать Групi, дохiд вiд послуг реалiзацiї був представлений за
чистою сумою у складi комiсiйних доходiв вiд роздрiбної торгiвлi.
Iнформацiя про балансовi залишки та операцiї з пов'язаними сторонами наведена у Примiтцi 30.
Собiвартiсть реалiзацiї
2020 рiк
2019 рiк
Послуги з переробки сирої нафти
8 170 490
6 047 535
Заробiтна плата та податки на заробiтну плату (Примiтка 14)
3 238 163
2 571 654
Знос, амортизацiя та виснаження (Примiтка 14)
2 342 950
1 268 246
Вартiсть придбаних нафтопродуктiв
1 429 868
4 072 795
Витрати на електроенергiю, енергетичнi ресурси та паливнi матерiали
957
317
625 500
Сировина та матерiали
618 918
1 048 926
Транспортування нафти, газу та нафтопродуктiв
547 914
417 809
Вартiсть придбаних товарiв для перепродажу
118 101
2 853
Вплив змiн в оцiнках зобов'язання з лiквiдацiї активiв
17 237 15 453
Iншi операцiйнi витрати
872 709
287 972
18 313 667
16 358 743
З квiтня 2019 року Група перейшла на нову бiзнес-модель виробництва та реалiзацiї. За цiєю
моделлю Група передає сиру нафту та конденсат власного видобутку на переробку на
нафтопереробний завод за договорами переробки давальницької сировини та отримує вiд заводу
готову продукцiю у виглядi нафтопродуктiв. У 2020 роцi сума закупiвлi послуг переробки
включає компенсацiю акцизного податку у сумi 5 450 306 тисяч гривень (у 2019 роцi - 3 755 422
тисячi гривень) та вартiсть переробки i компенсацiю матерiалiв у сумi 2 720 184 тисячi гривень
(у 2019 роцi - 2 292 113 тисяч гривень).
Вартiсть вироблених нафтопродуктiв була нижчою, нiж середня вартiсть таких запасiв,
придбаних до 1 сiчня 2019 року та накопичених Групою станом на 1 сiчня 2019 року. Це
призвело до виникнення додаткових витрат у сумi 1 163 152 тисячi гривень, визнаних у 2019
роцi внаслiдок застосування формули середньозваженої вартостi до вироблених нафтопродуктiв
та первiсної вартостi нафтопродуктiв, вироблених у попереднiх роках, частина яких була ще не
реалiзована станом на 31 грудня 2019 року. Цi витрати класифiкованi як "Вартiсть придбаних
нафтопродуктiв".
Iнформацiя про операцiї з пов'язаними сторонами наведена у Примiтцi 30.
10.
Витрати на збут
2020 рiк
2019 рiк
Заробiтна плата та податки на заробiтну плату (Примiтка 14) 763 898
Витрати на транспортування та страхування
390 229
389 058
Знос (Примiтка 14) 231 522
226 856

654 307

Витрати на зберiгання
99 615 95 941
Витрати на iнкасацiю на бензозаправних станцiях
Iншi витрати на збут 252 522
260 910
1 783 448
1 679 828
11

45 662 52 756

Адмiнiстративнi витрати
2020 рiк
2019 рiк

Заробiтна плата та податки на заробiтну плату (Примiтка 14) 1 371 762
Амортизацiя та знос (Примiтка 14) 92 132 56 825
Вартiсть юридичних послуг 19 028 55 694
Iншi витрати 188 023
218 899
1 670 945
1 713 750
12.
Iншi операцiйнi доходи i витрати
Iншi операцiйнi витрати
2020 рiк
2019 рiк

1 382 332

Рентна плата 4 790 769
6 915 634
Чистi курсовi рiзницi
237 188
174 815
Нарахування забезпечень пiд судовi процеси та штрафи та iншi (Примiтка 25)
2 613
041
Змiна резерву пiд застарiння товарно-матерiальних запасiв та знецiнення iнших поточних
активiв
188 315
Витрати на доброчиннiсть, утримання активiв соцiального призначення та iншi соцiальнi
витрати
105 242
105 258
Заробiтна плата та податки на заробiтну плату (Примiтка 14) 35 780 54 798
Iншi витрати 166 778
277 376
5 335 757
10 329 237
Рентна плата
Базою нарахування рентної плати є кiлькiсть видобутої нафти, газового конденсату чи
природного газу в комерцiйних цiлях. У 2020 роцi податкове навантаження з рентної плати для
сирої нафти становило вiд 1 228 гривень до 3 445 гривень за тонну залежно вiд глибини
залягання покладiв (у 2019 роцi - вiд 3 255 гривень до 4 290 гривень). У 2020 роцi податкове
навантаження з рентної плати для природного газу становило вiд 329 гривень до 1 654 гривень
за тисячу кубiчних метрiв газу, що видобувається зi свердловин, якi експлуатує Група (у 2019
роцi - вiд 578 гривень до 2 578 гривень за тисячу кубiчних метрiв), та вiд 1 647 гривень до 3 990
гривень за тисячу кубiчних метрiв газу, що видобувається зi свердловин, якi експлуатують
спiльнi операцiї Групи (у 2019 роцi - вiд 2 991 гривнi до 6 223 гривень за тисячу кубiчних
метрiв).
Iншi операцiйнi доходи
2020 рiк
2019 рiк
Чистий прибуток вiд сторнування забезпечень (Примiтка 25) 777 971
Дохiд вiд операцiйної оренди
110 274
183 777
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi
21 097 124 912
Змiна резерву пiд застарiння товарно-матерiальних запасiв та знецiнення iнших поточних
активiв
98 462 Iншi доходи 123 866
49 812

1 131 670

358 501

Змiна резерву пiд застарiння товарно-матерiальних запасiв та знецiнення iнших поточних
активiв пов'язана з ефектом дисконтування резерву пiд знецiнення iнших поточних активiв у
зв'язку з реалiзацiєю повнiстю знецiнених скретч-карток.
13.
Фiнансовi доходи та витрати
Фiнансовi витрати
2020 рiк
2019 рiк
Ефект дисконтування фiнансових зобов'язань до сплати НАК "Нафтогаз"
Ефект дисконтування резервiв (Примiтки 25, 26) 227 791
278 527
Iншi фiнансовi витрати
15 545
16 209
550 120
294 736
13.

306 784

-

Фiнансовi доходи та витрати (продовження)

Ефект дисконтування фiнансових зобов'язань до сплати НАК "Нафтогаз"
У лютому 2020 року Група отримала короткострокову безпроцентну фiнансову допомогу вiд
НАК "Нафтогаз". Група початково визнала цю фiнансову допомогу за справедливою вартiстю i
визнала дисконт при первiсному визнання напряму у капiталi оскiльки НАК "Нафтогаз" дiяв у
якостi акцiонера Групи. Пiсля початкового визнання фiнансова допомога оцiнювалася за
амортизованою вартiстю. Фiнансова допомога була повернута у повному обсязi у груднi 2020
року. Протягом лютого - грудня 2020 року Група визнала ефект дисконтування цiєї фiнансової
допомоги у сумi 280 697 тисяч гривень.
Крiм того, у 2020 роцi, Група визнала ефект дисконтування передоплати, отриманої вiд НАК
"Нафтогаз", у сумi 26 087 тисяч гривень (Примiтки 4, 27).
Фiнансовi доходи
У 2020 роцi Група визнала процентний дохiд у сумi 76 419 тисяч гривень (у 2019 роцi - 9 866
тисяч гривень) вiд реструктуризованої дебiторської заборгованостi за реалiзовану сиру нафту в
сумi 7 461 449 тисяч гривень, непогашеної з 2015 року (Примiтки 4, 21).
14.
Витрати на заробiтну плату та амортизацiю, знос та виснаження
Крiм представлення витрат за напрямками, для звiрки загальних витрат з витратами,
вiднесеними на консолiдований звiт про фiнансовий результат та iншi сукупнi доходи, Група
також представляє поданий далi аналiз витрат на заробiтну плату та вiдповiднi податки, а також
амортизацiю, знос та виснаження:
Заробiтна плата та податки на заробiтну плату
2020 рiк
2019 рiк
Всього витрат на заробiтну плату
4 481 848
4 423 653
Внески до фондiв соцiального страхування та iншi вiдповiднi внески
807 744
789
975
5 289 592
5 213 628
Змiна у сумах, включених до вартостi товарно-матерiальних запасiв
239 930
(245
997)
Змiна у сумах, включених до вартостi основних засобiв
(215 253)
(304 540)
Змiна у сумах, включених до вартостi iнших непоточних активiв
95 334 5 409 603
4 663 091
Представленi як:
2020 рiк
2019 рiк
Собiвартiсть реалiзацiї (Примiтка 9)
3 238 163
2 571 654
Адмiнiстративнi витрати (Примiтка 11)
1 371 762
1 382 332

Витрати на збут (Примiтка 10)
Iншi операцiйнi витрати (Примiтка 12)
5 409 603
4 663 091

763 898
654 307
35 780 54 798

Амортизацiя, виснаження та знос
2020 рiк
2019 рiк
Виснаження нафтогазових активiв (Примiтка 17)
1 191 336
838 504
Знос iнших основних засобiв (Примiтка 19)
1 105 526
822 821
Амортизацiя нематерiальних активiв
87 941 23 438
2 384 803
1 684 763
Змiна у сумах, включених до вартостi товарно-матерiальних запасiв
190 831
716)
Змiна у сумах, включених до вартостi iнших непоточних активiв
109 391
Змiна у сумах, включених до вартостi основних засобiв
(18 421)
(14 120)
2 666 604
1 551 927
Представленi як:
2020 2019
Собiвартiсть реалiзацiї (Примiтка 9)
2 342 950
1 268 246
Витрати на збут (Примiтка 10)
231 522
226 856
Адмiнiстративнi витрати (Примiтка 11)
92 132 56 825
2 666 604
1 551 927

15.

(118
-

Збитки вiд знецiнення та зменшення справедливої вартостi
2020 рiк
2019 рiк
Визнано у складi витрат/ (доходiв) Визнано у складi iнших сукупних доходiв Визнано
у
складi витрат/ (доходiв)
Визнано у складi iнших сукупних доходiв
Знецiнення та зменшення справедливої вартостi:
нафтогазових активiв (Примiтка 17)
296 377
1 653 243
288 815
1 721 098
активiв розвiдки та оцiнки (Примiтка 18) 7 023 незавершеного будiвництва 16 271 10 955 бензозаправних станцiй та обладнання (Примiтка 19) 81 168 702 181
125 951
853
342
будiвель (Примiтка 19)
55 563 81 821 138 674
218 262
машин, обладнання та трубопроводiв (Примiтка 19)
332 420
112 969
603
569
229 766
нафтогазопереробного обладнання (Примiтка 19)
2 447 40 318 10 431 17 579
транспортних засобiв (Примiтка 19)
285
iнших основних засобiв (Примiтка 19)
3 869 3 304 Сторно збиткiв вiд знецiнення:
нафтогазових активiв (Примiтка 17)
(221 521)
активiв розвiдки та оцiнки (Примiтка 18) (9 473) незавершеного будiвництва (2 209) бензозаправних станцiй та обладнання (Примiтка 19) будiвель (Примiтка 19)
(69 112)
машин, обладнання та трубопроводiв (Примiтка 19)
нафтогазопереробного обладнання (Примiтка 19)
788 400
2 590 532
761 374
3 040 047

(42 073)

-

(71 862)
(11 098)

-

У 2020 роцi було визнане зменшення справедливої вартостi основних засобiв, класифiкованих як
нафтогазовi активи, у сумi 1 949 620 тисяч гривень у зв'язку зi зниженням цiн на нафту, яке
розпочалося у березнi 2020 року в результатi падiння попиту на сиру нафту у свiтi через
пандемiю COVID-19 та цiнової вiйни мiж Саудiвською Аравiєю та Росiйською Федерацiєю (у
2019 роцi - 2 009 913 тисяч гривень у зв'язку з запровадженням бiзнес-моделi виробництва та
реалiзацiї за договором переробки давальницької сировини та скороченням розрахункових
пiдтверджених розроблених запасiв та обсягiв видобутку на певних родовищах). Це призвело до
зменшення прогнозованої цiни реалiзацiї нафти на 30% порiвняно з цiнами, закладеними у
бюджет пiд час оцiнки, проведеної незалежним оцiнювачем станом на 1 жовтня 2019 року
(Примiтка 17).
Зменшення справедливої вартостi бензозаправних станцiй та вiдповiдного обладнання у сумi
783 349 тисяч гривень (у 2019 роцi - 979 293 тисячi гривень) було визнане внаслiдок скорочення
обсягiв продажiв на певних бензозаправних станцiях (Примiтка 18). Зменшення справедливої
вартостi будiвель, машин, обладнання та трубопроводiв, нафтогазопереробного обладнання у
сумi 625 538 тисяч гривень (у 2019 роцi - 1 218 281 тисяча гривень) було визнане переважно
внаслiдок падiння цiн на нафту. Зменшення справедливої вартостi вищезазначених груп активiв
було визнане у звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи як зменшення справедливої
вартостi.
16.

Податок на прибуток
2020 рiк
2019 рiк
Поточнi витрати з податку на прибуток
546 283
Витрати/(кредит) з вiдстроченого податку, пов'язанi з виникненням та сторнуванням тимчасових
рiзниць
1 251 575
(1 389 762)
Витрати/(дохiд) з податку на прибуток, вiдображенi у складi прибутку та збитку
1 251
575 (843 479)
Звiрка мiж фактичними витратами з податку на прибуток та результатом множення
бухгалтерського прибутку на нормативну ставку податку представлена нижче:
2020 рiк
2019 рiк
Прибуток/(збиток) до оподаткування
5 297 655
(4 757 638)
Витрати/(дохiд) з податку на прибуток при застосуваннi нормативної ставки податку на
прибуток 18%
953 578
(856 375)
Вплив змiн законодавства
345 008
(Доходи)/витрати, що не вiдносяться до валових витрат або не включаються до оподатковуваних
доходiв
(47 011)
12 896
Витрати/(дохiд) з податку на прибуток
1 251 575
(843 479)
Внаслiдок прийняття у травнi 2020 року змiн до Податкового кодексу України витрати на сплату
штрафiв та пенi за несвоєчасну сплату, нарахованих державними органами, бiльше не
пiдлягають вiднесенню на валовi витрати для цiлей податку на прибуток. Вiдстрочений
податковий актив щодо резерву пiд штрафи та пеню станом на 31 грудня 2020 року не
визнавався.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до об'єктiв визнаних в iншому сукупному доходi:
2020 рiк
2019 рiк
Змiна справедливої вартостi та сторно знецiнення нафтогазових активiв, бензозаправних станцiй
та iнших основних засобiв 466 295
(882 848)
Змiна в оцiнцi зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї, облiкована у складi капiталу
(1 324) 36 422
Переоцiнка пенсiйних зобов'язань (28 191)
43 922
Податок на прибуток, вiдображений у складi iншого сукупного доходу
436 780
(802

504)
Звiт про фiнансовий стан (Нарахованi)/ кредитованi у прибутки та збитки
(Нарахованi)/ кредитованi до iншого сукупного доходу Нарахованi у нерозподiленому
прибутку
2020 рiк
2019 рiк
2020 рiк
2019 рiк
2020 рiк
2019 рiк
2020
рiк
2019 рiк
Вiдстроченi податковi активи/ (зобов'язання)
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
3 039
839 2 393 014
647 354
590 297
(529) 1 007
Податковi збитки
1 273 939
62 427 1 211 512
(31 565)
Передоплати (Примiтка 22) 1 158 177
1 158 604
(427) (617 050)
Iншi поточнi активи (Примiтка 23) 627 696
639 854
(12 158)
639 854
Забезпечення 573 466
4 091 750
(3 507 129) 505 972
(29 515)
80 344 18
360 (2 151)
Товарно-матерiальнi запаси 34 784 47 979 (13 195)
(8 030) Iншi непоточнi активи
(216 548)
(227 104)
10 556 Нафтогазовi активи та iншi основнi засоби
(890 792)
(1 768 999) 411 912
310
284 466 295
(882 848)
5 600 561
6 397 525
(1 251 575) 1 389 762
436 780
(802 504)
17
831 (1 144)
За оцiнкою керiвництва, вiдстроченi податковi активи у сумi 6 707 901 тисяча гривень (у 2019
роцi - 8 393 628 тисяч гривень) i вiдстроченi податковi зобов'язання у сумi 1 107 340 тисяч
гривень (у 2019 роцi - 1 996 103 тисячi гривень) будуть реалiзованi не ранiше, нiж дванадцять
мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
17.
Нафтогазовi активи
Переоцiнена вартiсть на 1 сiчня 2019 р. 7 240 684
Надходження 345 945
Вибуття
567
Збiльшення справедливої вартостi 5 490 899
Зменшення справедливої вартостi (Примiтка 15) (2 008 588)
Вирахування накопиченої амортизацiї з валової балансової вартостi/знецiнення
(1 911 039)
Переоцiнена вартiсть на 31 грудня 2019 р.9 158 468
Надходження 156 363
Рекласифiкацiя
113 228
Переоцiнена вартiсть на 31 грудня 2020 р.9 428 059
Виснаження та знецiнення станом на 1 сiчня 2019 р.
(1 393 540)
Нарахування виснаження за рiк (838 504)
Вибуття
(148)
Знецiнення (Примiтка 15) (1 325)
Вирахування накопиченої амортизацiї з валової балансової вартостi 1 911 039
Виснаження та знецiнення станом на 31 грудня 2019 р. (322 478)
Нарахування виснаження за рiк (1 191 336)
Знецiнення (Примiтка 15) (1 949 620)
Виснаження та знецiнення станом на 31 грудня 2020 р. (3 463 434)

Залишкова вартiсть на 31 грудня 2019 р. 8 835 990
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2020 р. 5 964 625
Група залучила незалежного оцiнювача для проведення оцiнки справедливої вартостi її
нафтогазових активiв станом на 1 жовтня 2019 року, як описано у Примiтцi 4. Цього ж
незалежного оцiнювача було залучено Групою для проведення тесту на знецiнення та для оцiнки
вартостi вiдшкодування її нафтогазових активiв станом на 1 жовтня 2020 року, як описано у
Примiтцi 15.
18.

Активи розвiдки та оцiнки

Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2019 р.
Надходження 14 984
Вибуття
(32 335)
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2019 р.
Надходження 40 331
Рекласифiкацiя
(113 228)
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2020 р.

420 523
403 172
330 275

Накопичене знецiнення на 1 сiчня 2019 р. (355 731)
Нарахування знецiнення за рiк (Примiтка 15)
(7 023)
Сторно знецiнення за рiк (Примiтка 15) 9 473
Припинення визнання резерву внаслiдок списання
23 088
Накопичене знецiнення на 31 грудня 2019 р.
(330 193)
Накопичене знецiнення на 31 грудня 2020 р.
(330 193)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2019 р. 72 979
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2020 р. 82
У 2020 та 2019 роках Група не припиняла визнання свердловин з огляду на неможливiсть їх
використання у майбутньому.

19.
Iншi основнi засоби
Станом на 31 грудня кожного року iншi основнi засоби включали:
Бензозап-равнi станцiї та обладнання
Будiвлi
Машини,
обладнання
та
трубопроводиНафтогазо-переробне обладнання Транс-портнi засоби Iншi
основнi
засоби
Всього
Переоцiнена або первiсна вартiсть
На 1 сiчня 2019 р. 4 841 069
1 497 985
1 912 098
292 992
593 894
293
084 9 431 122
Надходження 101 800
96 514
660 760
37 123 126 436
109 426
1 132
059
Запровадження МСФЗ 16 95 985 95 985
Вибуття
(1 757)
(18 239)
(17 168)
(588) (2 226) (13 655)
(53 633)
Рекласифiкацiя
32 211 (2 210) 8 124 3 982 (42107)
Збiльшення справедливої вартостi 688 306
830 321
961 746
389 147
-

2 869 520
Зменшення справедливої вартостi (Примiтка 15) (979 293)
(347 084)
(795 722)
(27
961) (2 150 060)
Вирахування накопиченої амортизацiї з валової балансової вартостi (832 219)
(616
626)
(1 047 800) (123 769)
(2 620 414)
На 31 грудня 2019 р. 3 817 906
1 475 082
1 671 704
575 068
722 086
442
733 8 704 579
Надходження 126 663
109 729
459 962
27 968 75 585 52 521 852 428
Вибуття
(2 797) (1 485) (30 348)
(312) (108) (26 469)
(61 519)
На 31 грудня 2020 р. 3 941 772
1 583 326
2 101 318
602 724
797 563
468
785 9 495 488
Знос та знецiнення
На 1 сiчня 2019 р. (671 538)
(526 829)
(886 613)
(101 758)
(446 873)
(152
281) (2 785 892)
Нарахування зносу за рiк (220 287)
(160 405)
(321 679)
(33 583)
(46
180)
(40 687)
(822 821)
Вибуття
1 037 17 655 14 222 237
151
12 652 45 954
Рекласифiкацiя
(21 613)
(1 746) (3 078) (2 791) 29 228 Вирахування накопиченої
амортизацiї з валової
балансової вартостi 832 219
616 626
1 047 800
123 769
2 620
414
Знецiнення (Примiтка 15) (9 852) (37 613)
(49) (3 304) (50 818)
На 31 грудня 2019 р. (58 569)
(84 418)
(185 629)
(14 462)
(495 693)
(154
392) (993 163)
Нарахування зносу за рiк (225 323)
(258 391)
(460 636)
(51 531)
(62
997)
(46 648)
(1 105 526)
Вибуття
548
1 007 14 357 194
67
13 145 29 318
Знецiнення (Примiтка 15) (783 349)
(137 384)
(445 389)
(42 765)
(285) (3
869) (1 413 041)
На 31 грудня 2020 р. (1 066 693) (479 186)
(1 077 297) (108 564)
(558 908)
(191
764) (3 482 412)
Залишкова вартiсть
На 31 грудня 2019 р. 3 759 337
1 390 664
1 486 075
560 606
226 393
288
341 7 711 416
Незавершене будiвництво
885 306
Незавершене будiвництво активiв розробки
236
975
Передоплати за основнi засоби
175 292
9 008 989
На 31 грудня 2020 р.
Незавершене будiвництво 2 875 079
1 104 140
1 024 021
494 160
238
655
277 021
6 013 076
Незавершене будiвництво активiв розробки
508
117
Передоплати за основнi засоби
676 331
246 858
7 444 382
Група залучила незалежних оцiнювачiв для проведення оцiнки справедливої вартостi її
основних засобiв (крiм транспортних засобiв та iнших основних засобiв, облiкованих за
первiсною вартiстю) станом на 1 жовтня 2019 року, як описано у Примiтцi 4. Цього ж

незалежного оцiнювача було залучено Групою для проведення тесту на знецiнення та для оцiнки
вартостi вiдшкодування її iнших основних засобiв станом на 1 жовтня 2020 року, як описано у
Примiтцi 15.
Станом на 31 грудня 2020 року до складу iнших основних засобiв був включений актив у формi
права користування балансовою вартiстю 76 154 тисячi гривень (на 31 грудня 2019 року - 86 566
тисяч гривень).
Основнi засоби Групи наданi у заставу як забезпечення її боргового фiнансування. Сума
боргових зобов'язань станом на 31 грудня 2020 року дорiвнює нулю (на 31 грудня 2019 року нуль). Iнформацiя про основнi засоби у податковiй заставi наведена у Примiтцi 29.
20.
Товарно-матерiальнi запаси
31 грудня 2020 р.
31 грудня 2019 р.
Природний газ, сира нафта та продукти нафтопереробки
2 699 532
4 192 745
Матерiали для бурiння та видобування
337 635
560 141
Iншi товари, сировина та матерiали
585 957
522 329
3 623 124
5 275 215
Нафтопродукти у сумi 1 762 478 тисяч гривень, нафта та газовий конденсат у сумi 360 547 тисяч
гривень та природний газ у сумi 50 959 тисяч гривень станом на 31 грудня 2020 року
утримувалися пов'язаними сторонами на умовах вiдповiдального зберiгання та комiсiї, як
описано у Примiтцi 30 (на 31 грудня 2019 року - нафтопродукти у сумi 2 728 336 тисяч гривень,
нафта та газовий конденсат у сумi 660 215 тисяч гривень та природний газ у сумi 111 389 тисяч
гривень).
21.
Дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2020 р.
31 грудня 2019 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
18 698 062
17 484 087
Iнша дебiторська заборгованiсть
1 829 619
271 893
20 527 681
17 755 980
Оцiночний резерв пiд кредитнi збитки
(14 521 385) (10 784 120)
Всього дебiторської заборгованостi
6 006 296
6 971 860
Фiнансова дебiторська заборгованiсть Групи деномiнована переважно у таких валютах:
31 грудня 2020 р.
31 грудня 2019 р.
Дебiторська заборгованiсть у: гривнях
5 866 591
6 314 352
доларах США
139 705
657 508
Всього фiнансової дебiторської заборгованостi 6 006 296
6 971 860
У сумi оцiночного резерву пiд кредитнi збитки вiдбулися такi змiни:
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
Iнша дебiторська заборгованiсть
Всього
2020 2019 2020 2019 2020 2019
На 1 сiчня
10 585 857
9 742 407
198 263
267 093
10 784 120
Змiна за рiк 2 024 699
3 326 655
1 572 158
(46 114)
3 596 857
Суми, списанi як такi, що не можуть бути повернутi
(380) (208) (43) (896)
104)
Змiна грошових потокiв за договором
143 770
(2 510 402)
(2 510 402)
Iншi змiни (3 658) 24 366 3 657 (24 375)
(1)
(9)
Змiна iнвестицiй у спiльнi операцiї (23) 3 039 (2 915) 2 555 (2 938) 5 594
На 31 грудня 12 750 265
10 585 857
1 771 120
198 263
14 521 385

10 009 500
3 280 541
(423) (1
143

770

10 784 120

У груднi 2019 року Група пiдписала зi своїми дебiторами договори реструктуризацiї
непогашеної з 2015-2016 рокiв та повнiстю знецiненої дебiторської заборгованостi за

реалiзовану сиру нафту у сумi 5 768 025 тисяч гривень. Порядок розрахунку передбачає разовий
платiж у момент пiдписання договору та поступовi поквартальнi платежi до 2024-2026 рокiв у
розмiрi 14,4% на загальну суму. В результатi змiни передбачених договором грошових потокiв
фiнансового активу Група перерахувала валову балансову вартiсть цiєї дебiторської
заборгованостi за приведеною вартiстю переглянутих грошових потокiв за договором,
дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою активу.
21.

Дебiторська заборгованiсть (продовження)

у 2020 роцi дебiторська заборгованiсть була погашена у вiдповiдностi до умов договорiв
реструктуризацiї. Вплив цього перерахунку призвiв до зменшення валової балансової вартостi
дебiторської заборгованостi та вiдповiдного оцiночного резерву пiд кредитнi збитки на 873 571
тисячу гривень i не мав впливу на звiт про прибутки чи збитки.
Резерв пiд кредитнi ризики дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
дебiторської заборгованостi визначається згiдно з матрицею резервування, яка наведена у
таблицi нижче. Матриця резервування основана на кiлькостi днiв прострочення активу.
31 грудня 2020 р.
31 грудня 2019 р.
У % вiд валової вартостi
Рiвень збиткiв
Валова балансова вартiсть ОКЗ за весь строк
Рiвень збиткiв
Валова балансова вартiсть ОКЗ за весь строк
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
- не прострочена
25,166%
2 990 911
752 693
006
- прострочена вiд 1 до 90 днiв
13,562%
386 269
1 552 539
- прострочена вiд 91 до 180 днiв 64,191%
3 560 455
665 271 139
- прострочена вiд 181 до 270 днiв 67,455%
2 118 864
926 31 668
- прострочена вiд 271 до 365 днiв 66,010%
3 582 865
3 980
- прострочена бiльше нiж 365 днiв 96,809%
6 058 698
129 6 419 525

37,449%

6 160 395

52 386 38,353%

4

2 307
048

025

2 285 492

40,671%

666

1 429 280

55,630%

56

2 365 049

80,453%

4 947

5 865 365

98,051%

6 547

Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю (валова балансова вартiсть)
18 698 062
17 484 087
Оцiночний резерв пiд кредитнi збитки
(12 750 265)
(10 585 857)
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю (балансова вартiсть)
797
6 898 230
Iнша дебiторська заборгованiсть
- не прострочена
0,548%
- прострочена вiд 1 до 90 днiв
982
- прострочена вiд 91 до 180 днiв
- прострочена вiд 181 до 270 днiв
- прострочена вiд 271 до 365 днiв
- прострочена бiльше нiж 365 днiв

5 947

48 043 263
99,902%

1,787%
1 537 243

26 321 470
1 535 737

17,424%

5 636

5,612%
62,791%
55,780%
98,644%

980
55
43
27
11 601 6 471
231 709

28,682%
9,538%
87,722%
228 567

129
37
692
66
562
493
82,252%

238

553

196 215

Всього iншої дебiторської заборгованостi (валова балансова вартiсть)
271 893
Оцiночний резерв пiд кредитнi збитки
(1 771 120)
Всього iншої дебiторської заборгованостi (балансова вартiсть)
630

1 829 619
(198 263)
58 499

73

21.
Дебiторська заборгованiсть (продовження)
Очiкуваний рiвень збиткiв для цiлей оцiночного резерву пiд кредитнi збитки оснований на
оплатах клiєнтами за перiод у 36 мiсяцiв до кожної звiтної дати та вiдповiдних iсторичних
кредитних збиткiв за цей перiод. До матрицi резервування також включенi фiнансовi активи,
оцiнка яких здiйснюється на iндивiдуальнiй основi.
За дебiторською заборгованiстю за основною дiяльнiстю вiд двох основних дебiторiв iз валовою
балансовою вартiстю 11 225 040 тисяч гривень та кредитною iсторiєю понад 3 роки Група
оцiнила резерв пiд кредитнi збитки на iндивiдуальнiй основi у розмiрi 60% вiд загальної валової
балансової вартостi.
Не прострочена дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть українських клiєнтiв з
кредитною iсторiєю понад 3 роки, передбачений договором з якими строк оплати ще не
прострочений станом на 31 грудня 2020 року, або заборгованiсть, умови якої були переглянутi.
Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена у Примiтцi 30.
22.
Передоплати виданi
31 грудня
2020 р.
31 грудня
2019 р.
Аванси постачальникам (у тому числi передоплати за фiнансовi iнструменти)
5 005
648 5 030 362
Передоплати, виданi за агентськими угодами
1 556 667
1 556 667
6 562 315
6 587 029
Резерв пiд передоплати виданi
(6 434 322) (6 436 692)
Всього передоплат виданих
127 993
150 337
Бiльшiсть авансiв деномiнована у гривнях. Цi аванси були виданi у 2015 роцi та повнiстю
знецiненi у 2016 роцi.
У сумi резерву пiд сумнiвнi аванси вiдбулися такi змiни:
2020 рiк
2019 рiк
На 1 сiчня
6 436 692
9 864 745
Повернення забезпечення
(3 428 605)
Змiна за рiк
1 431 768
Суми, списанi як такi, що не можуть бути повернутi
(623) (225)
Iншi змiни
(3 178) 9
На 31 грудня
6 434 322
6 436 692
У 2019 роцi Групою було укладено договори забезпечення поставок у виглядi передачi
паливних скретч-карток у сумi 3 428 605 тисяч гривень. Цi картки облiкованi у складi iнших
поточних активiв та повнiстю знецiненi станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року.
23. Iншi поточнi активи
Iншi поточнi активи переважно включають скретч-картки на придбання палива у сумi 673 519

тисяч гривень (у 2019 роцi - 940 221 тисяча гривень) та ПДВ на запасах, переданих комiтенту
для подальшої реалiзацiї за договорами комiсiї, у сумi 1 186 790 тисяч гривень (у 2019 роцi - 570
794 тисячi гривень).
Паливнi скретч-картки станом на 31 грудня 2020 року включали скретч-картки, якi були визнанi
замiсть передоплат, (Примiтка 21) у сумi 3 324 211 тисяч гривень (у 2019 роцi - 3 428 605 тисяч
гривень), що були повнiстю знецiненi Групою, та придбанi паливнi скретч-картки з первiсною
вартiстю 836 508 тисяч гривень (у 2019 роцi - 1 066 360 тисяч гривень) та резервом пiд
знецiнення у сумi 162 989 тисяч гривень (у 2019 роцi - 126 139 тисяч гривень).
24.
Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року зареєстрований акцiонерний капiтал
Групи складав 13 557 тисяч гривень i складався з 54 228 510 простих акцiй номiнальною
вартiстю 0,25 гривнi. Станом на звiтну дату усi акцiї були повнiстю оплаченi. Акцiонерний
капiтал Групи був зареєстрований у 1994 роцi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку України.
Вартiсть акцiонерного капiталу, вiдображена у цiй фiнансовiй звiтностi у сумi 1 010 972 тисячi
гривень, визначена згiдно з МСБО 29 шляхом застосування коефiцiєнтiв перерахунку до
вартостi акцiонерного капiталу, виходячи з iндексу споживчих цiн, коли економiка зазнавала
впливу гiперiнфляцiї.
Вiдповiдно до українського законодавства Група може розподiлити серед акцiонерiв весь
прибуток за перiод чи нерозподiлений прибуток станом на звiтну дату або вiднести його до
резервiв, передбачених статутом Групи. Подальше використання сум, якi було переведено до
резервiв, може бути законодавчо обмежено; вони, як правило, повиннi використовуватися на
цiлi, визначенi при створеннi резерву. Дивiденди зазвичай розподiляються лише iз прибутку за
поточний перiод або нерозподiленого прибутку, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi за
НП(С)БОУ i не розподiляються iз сум, перенесених ранiше до резервiв. Згiдно з законодавством
Група може розподiлити або прибуток за поточний рiк, або суму резервiв, що пiдлягають
розподiлу, показану у окремiй фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi до МСФЗ.
Дивiденди, оголошенi та виплаченi протягом року, були такими:
2020 рiк
2019 рiк
Дивiденди до виплати на 1 сiчня 428 155
430 714
Дивiденди, виплаченi протягом року
(937) (2 559)
Дивiденди до виплати на 31 грудня

427 218

428 155

Дивiденди на акцiю, оголошенi протягом року, у гривнях

-

Сума базисного та розбавленого прибутку на акцiю
Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що приходиться на
власникiв акцiй материнської компанiї, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй в обiгу
протягом року.
Сума базисного та розбавленого прибутку на акцiю в 2020 роцi дорiвнювала 74,61 гривнi (у 2019
роцi - збиток на акцiю у сумi (72,18) гривнi).
25. Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення
Зобов'язання з лiквiдацiї активiв Сума чистого прибутку, належна до Державного
бюджету України та iншим акцiонерам Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi
Total

На 1 сiчня 2019 р. 840 090
17 187 700
18 027 790
Змiна за рiк 290
2 613 041
2 613 331
Ефект дисконтування
48 432 48 432
Ефект вiд змiни iнших припущень/переоцiнки 217 798
217 798
Використанi суми (4 169) (3 585) (7 754)
Змiна iнвестицiй у спiльнi операцiї (11 948)
(11 948)
На 31 грудня 2019 р. 1 102 441
19 785 208
20 887 649
Змiна за рiк 1 155 3 842 334
(777 971)
3 065 518
Ефект дисконтування
40 429 40 429
Ефект вiд змiни iнших припущень/переоцiнки 9 880 9 880
Використанi суми (2 511) (17 180 154) (17 182 665)
Змiна iнвестицiй у спiльнi операцiї 102 000
102 000
На 31 грудня 2020 р. 1 151 394
3 842 334
1 929 083
6 922 811
Поточна частина у 2020 роцi
59 909 3 842 334
1 929 083
5 831 326
Довгострокова частина у 2020 роцi
1 091 485
1 091 485
Поточна частина у 2019 роцi
56 401 19 785 208
19 841 609
Довгострокова частина у 2019 роцi
1 046 040
1 046 040
Крiм того, Група визнала забезпечення премiй працiвникам у сумi 239 581 тисяча гривень
станом на 31 грудня 2020 року (на 31 грудня 2019 року - 192 215 тисяч гривень), яке
представлене у складi поточних забезпечень.
Зобов'язання з лiквiдацiї активiв
Очiкується, що зобов'язання з лiквiдацiї активiв буде використано протягом 20 рокiв.
Ключовi припущення, сформованi керiвництвом, - це ставка дисконту, застосована для
дисконтування зобов'язання з лiквiдацiї активiв, середня вартiсть лiквiдацiї 1 свердловини на
кожному родовищi та середнiй строк до лiквiдацiї родовища. При визначеннi ставки дисконту у
2019 та 2020 роцi була використана доходнiсть по державних облiгацiях у нацiональнiй валютi.
Основнi припущення, використанi керiвництвом, наведенi далi у таблицi:
2020 рiк
2019 рiк
Реальна ставка дисконту, % 4,19 3,87
Середня вартiсть лiквiдацiї 1 свердловини у тисячах гривень 568
521
Середнiй строк до лiквiдацiї (рокiв)
15
15
У таблицi нижче представлений вплив змiн в основних припущеннях, за умови незмiнностi
iнших факторiв, на суму зобов'язання, яке вiдображене у звiтi про фiнансовий стан:
Змiна у припущеннi Змiна у визнаному резервi
Збiльшення реальних ставок дисконту в усiх перiодах на 1 п.п. / зменшення реальних ставок
дисконту в усiх перiодах на 1 п.п. Зменшення на 135 260 тисяч гривень / збiльшення на 161 482
тисячi гривень
Збiльшення середньої вартостi лiквiдацiї однiєї свердловини на 10% / зменшення середньої
вартостi лiквiдацiї однiєї свердловини на 10% Збiльшення на 115 021 тисячу гривень /
зменшення на 115 021 тисячу гривень
Збiльшення середнього строку до лiквiдацiї на 1 рiк / зменшення середнього строку до лiквiдацiї
на 1 рiк
Зменшення на 46 288 тисяч гривень / збiльшення на 45 725 тисяч гривень

25. Зобов'язання щодо виведення активiв з експлуатацiї та iншi забезпечення (продовження)
Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi
У зв'язку з несплатою та несвоєчасною сплатою рентної плати, податку на прибуток та ПДВ з

2015 року Група нарахувала забезпечення можливих штрафiв та пенi за несвоєчасну сплату.
Витрати, пов'язанi з вiдрахуванням до забезпечення штрафiв та пенi за несвоєчасну сплату, були
визнанi у складi iнших операцiйних витрат.
Як зазначено у Примiтцi 4, у груднi 2020 року Група отримала вiд материнської компанiї кошти
у сумi 38 645 860 тисяч гривень, у тому числi: 15 054 732 тисячi гривень (включно з ПДВ) за 2
061 мiльйони кубiчних метрiв природного газу, видобутого у 2006 роцi, та 23 591 128 тисяч
гривень (включно з ПДВ) як передоплату за природний газ майбутнього видобутку.
Група використала цi кошти на погашення своєї податкової заборгованостi i сплату пов'язаних з
нею нарахованих штрафiв та пенi з 2015 року. У зв'язку з погашенням податкової заборгованостi
та пов'язаних з нею нарахованих штрафiв i пенi, бiльша частина забезпечень була використана iз
визнанням чистого прибутку вiд сторнування забезпечень у сумi 772 800 тисяч гривень у складi
iнших операцiйних доходiв (Примiтка 12).
Сума чистого прибутку, належна до Державного бюджету України та iншим акцiонерам
Як описано у Примiтцi 3, Група нарахувала забезпечення пiд майбутню виплату дивiдендiв у
розмiрi 90% вiд суми чистого прибутку, оскiльки проведення Загальних зборiв акцiонерiв не
планується до 1 травня 2021 року, тому рiшення про виплату дивiдендiв у iншiй сумi не може
бути прийнятим.
Забезпечення пiд дивiденди станом на 31 грудня 2020 року включає частину, що пiдлягає сплатi
як до Державного бюджету, так i мiноритарним акцiонерам.
26. Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
Державний пенсiйний план iз встановленими виплатами
Пенсiйний
Всього
На 1 сiчня 2019 р. 1 015 640
666 594
1 682 234
Змiна за рiк 35 665 32 786 68 451
Ефект дисконтування
139 975
90 120 230 095
Ефект вiд змiни iнших припущень/переоцiнки 235 021
9 046 244 067
Використанi суми (80 406)
(77 163)
(157 569)
На 31 грудня 2019 р. 1 345 895
721 383
2 067 278
Змiна за рiк 45 611 31 603 77 214
Ефект дисконтування
122 930
64 432 187 362
Ефект вiд змiни iнших припущень/переоцiнки (208 578)
59 328 (149 250)
Використанi суми (84 576)
(76 240)
(160 816)
На 31 грудня 2020 р. 1 221 282
800 506
2 021 788

план

Поточна частина у 2020 роцi
80 771 177 061
257 831
Довгострокова частина у 2020 роцi
1 140 511
623 445
1 763 957
Поточна частина у 2019 роцi
75 775 158 246
234 021
Довгострокова частина у 2019 роцi
1 270 120
563 137
1 833 257
Державний пенсiйний план iз встановленими виплатами
Група має юридичне зобов'язання сплачувати Державному пенсiйному фонду України
компенсацiю за додатковi пенсiї, виплачуванi певним колишнiм та iснуючим працiвникам
Групи.
За цим планом працiвники Групи, що мають певний стаж роботи у шкiдливих для здоров'я
умовах та вiдповiдне право дострокового виходу на пенсiї, отримують право на додатковi
виплати, якi фiнансуються Групою та виплачуються через Державний пенсiйний фонд України.
Цi зобов'язання вiдповiдають визначенню пенсiйного плану iз встановленими виплатами.
26. Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами (продовження)

У 2020 роцi учасниками пенсiйного плану зi встановленими виплатами є 21 184 особи, у тому
числi 5 719 колишнiх працiвникiв (у 2019 роцi - 21 571 особа та 5 886 осiб, вiдповiдно).
Зазначенi далi пенсiйнi плани є нефiнансованими.
У таблицях нижче пiдсумовуються компоненти чистих витрат з пенсiйного забезпечення,
визнаних у звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи та у звiтi про фiнансовий стан за
планом.
2020 рiк
2019 рiк
Витрати з пенсiйного забезпечення
Вартiсть поточних послуг
45 611 35 665
Ефект дисконтування
122 930
139 975
Витрати з пенсiйного забезпечення, визнанi у прибутку та збитку
168 541
175
640
Переоцiнка, визнана в iнших сукупних доходах
(208 578)
235 021
Всього витрат з пенсiйного забезпечення, визнаних у звiтi про прибутки та збитки та iншi
сукупнi доходи
(40 037)
410 661
2020 рiк
2019 рiк
Змiни у приведенiй вартостi зобов'язання за планом iз встановленими виплатами
Теперiшня вартiсть на початок року
1 345 895
1 015 640
Вартiсть поточних послуг
45 611 35 665
Ефект дисконтування
122 930
139 975
Переоцiнка, визнана в iнших сукупних доходах
(208 578)
235 021
Пенсiї виплаченi
(84 576)
(80 406)
Теперiшня вартiсть на кiнець року
1 221 282
1 345 895
2020 2019
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
Теперiшня вартiсть нефiнансованого зобов'язання
1 221 282
1 345 895
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення, визнане у звiтi про фiнансовий стан
1 221
1 345 895

282

Пенсiйний план iз встановленими виплатами
Група має договiрнi зобов'язання виплачувати працiвникам одноразову допомогу при виходi на
пенсiю, а також здiйснювати деякi iншi виплати, передбаченi колективною угодою.
У таблицях нижче пiдсумовуються компоненти чистих витрат з пенсiйного забезпечення,
визнаних у звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи та у звiтi про фiнансовий стан за
планом.
2020 рiк
2019 рiк
Витрати з пенсiйного забезпечення
Вартiсть поточних послуг
31 603 32 786
Ефект дисконтування
64 432 90 120
Переоцiнка зобов'язання з пенсiйного забезпечення (лише для довгострокових виплат)
7 366 57
Витрати з пенсiйного забезпечення, визнанi у прибутку та збитку
103 401
122
963
Переоцiнка, визнана в iнших сукупних доходах
51 962 8 989
Всього витрат з пенсiйного забезпечення, визнаних у звiтi про прибутки та збитки та iншi
сукупнi доходи
155 363
131 952

26. Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами (продовження)
2020 рiк
2019 рiк
Змiни у приведенiй вартостi зобов'язання за планом iз встановленими виплатами
Теперiшня вартiсть на початок року
721 383
666 594
Вартiсть поточних послуг
31 603 32 786
Ефект дисконтування
64 432 90 120
Переоцiнка, визнана в iнших сукупних доходах
59 328 9 046
Пенсiї виплаченi
(76 240)
(77 163)
Теперiшня вартiсть на кiнець року
800 506
721 383
2020 рiк
2019 рiк
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
Теперiшня вартiсть нефiнансованого зобов'язання
800 506
721 383
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення, визнане у звiтi про фiнансовий стан
800
721 383

506

Група має юридичне зобов'язання сплачувати на користь своїх працiвникiв соцiальний внесок до
Державного пенсiйного фонду України. У 2020 роцi Група визнала витрати на соцiальний
внесок до Державного пенсiйного фонду у сумi 743 559 тисяч гривень (у 2019 роцi - 724 139
тисяч гривень).
Далi показанi основнi припущення, застосованi при визначеннi зобов'язання Групи за
пенсiйними планами:
2020 рiк
2019 рiк
Номiнальна ставка дисконту, %
9,96 9,43
Рiвень iнфляцiї, %
4,8
5,0
Пiдвищення заробiтної плати у майбутнiх перiодах, %
7,5 у 2021-2025 роках;
5 на наступнi роки 7,5
Коефiцiєнт плинностi персоналу, %
4,6
7,2
При визначеннi зобов'язання Групи за пенсiйними планами iз встановленими виплатами за 2021
рiк пенсiї iндексованi з використанням коефiцiєнта 10,42% для 2021 року, 7,59% для 2022 року
та 6,25% з 2023 року (у 2019 роцi - 11,78 %).
При визначеннi зобов'язання за пенсiйними планами Групи станом на 31 грудня 2020 року Група
використовує стандартнi таблицi вибiркової смертностi по регiону за 2019 рiк.
Група наражається на два типи ризикiв, пов'язаних з зобов'язаннями за своїми пенсiйними
планами:
"
Фiнансовi ризики: ризик ставки дисконту та ризик iнфляцiї;
"
Демографiчнi ризики: ризик змiни демографiчного складу учасникiв пенсiйного плану
Групи, ризик збiльшення очiкуваної тривалостi життя.
Усi цi ризики пов'язанi з тим, що фактичний розвиток ситуацiї може вiдрiзнятися вiд
довгострокових припущень, застосованих при визначеннi пенсiйних зобов'язань за планами
Групи.
Ефект змiн в актуарних припущеннях, застосованих при визначеннi зобов'язання Групи за
планом iз встановленими виплатами, показаний далi:
2020 рiк

2019 рiк

Переоцiнка зобов'язання за планом iз встановленими виплатами внаслiдок:
змiн фiнансових припущень
(235 770)
277 481
коригування у зв'язку з вiдмiннiстю прогнозних показникiв вiд фактичних
52 717
змiн демографiчних припущень
79 491 (86 131)
Ефект вiд змiни припущень/переоцiнки
(149 250)
244 067

7 029

2020 рiк
2019 рiк
2018 рiк
2017 рiк
2016 рiк
Теперiшня вартiсть нефiнансованого зобов'язання за планом iз встановленими виплатами 2 021
788 2 067 278
1 682 234
1 125 829
976 065
Коригування зобов'язань за планом
(7 029) (52 717)
(181 514)
(218 724)
(44
917)
26. Зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами (продовження)
Далi показана чутливiсть зобов'язання за планом iз встановленими виплатами та пенсiйного
плану до змiни основних припущень:
2020 рiк
2019 рiк
(Збiльшення)/зменшення номiнальної ставки дисконту на 1%
(6,97%)/7,94%
(7,92%)/9,16%
Збiльшення/(зменшення) номiнальної заробiтної плати на 1%
5,67%/(5,13%)
6,35%/(7,03%)
Збiльшення/(зменшення) рiвня iнфляцiї на 1%
0,28%/(0,25%)
0,92%/(0,87%)
(Збiльшення)/зменшення коефiцiєнту плинностi персоналу на 1%
(1,55%)/1,73%
(1,49%)/1,32%
Станом на 31 грудня 2020 року середньозважений строк розрахунку за зобов'язаннями Групи за
планом зi встановленими виплатами становить 8 рокiв (у груднi 2019 року - 9 рокiв), а
середньозважений строк до виплати пенсiй - 12 рокiв (у груднi 2019 року - 13 рокiв). Очiкуванi
платежi за зобов'язаннями за планом зi встановленими виплатами протягом 2021 року
становлять 271 239 тисяч гривень (2019 року - 201 089 тисяч гривень).
27. Iншi непоточнi зобов'язання
Як зазначено у Примiтцi 4, у груднi 2020 року Група отримала вiд материнської компанiї аванс у
сумi 19 659 273 тисячi гривень (без ПДВ) за природнiй газ майбутнього видобутку.
Ключовi припущення, сформованi керiвництвом при визначеннi справедливої вартостi
передоплати, - це коефiцiєнт дисконтування та перiод врегулювання передоплати, iнформацiя
про якi розкрита у Примiтцi 4. У таблицi нижче пiдсумовуються змiни у сумi передоплати,
отриманої вiд материнської компанiї:
2020 рiк
2019 рiк
На 1 сiчня
Грошовi змiни
Отримання грошових коштiв
19 659 273
Негрошовi змiни
Прибуток вiд початкового визнання авансу вiд материнської компанiї
Примiтка 4 (4 945
984) Ефект дисконтування
Примiтка 13 26 087 Збиток вiд курсової рiзницi
396 632
На 31 грудня
15 136 008
-

Поточна частина
Непоточна частина

529 468
14 606 540

-

28.

Аванси та iншi зобов'язання
31 грудня 2020 р.
31 грудня 2019 р.
Аванси отриманi
1 123 836
376 572
Поточна частина авансу вiд материнської компанiї (Примiтки 4, 27)
529 468
Резерв невисористаних вiдпусток
267 922
258 121
Зобов'язання за розрахунками з оплати працi
153 965
84 100
Iншi поточнi зобов'язання
398 496
415 870
2 473 687
1 134 663
Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена у Примiтцi 30.
29.
Договiрнi та умовнi зобов'язання i операцiйнi ризики
Зобов'язання з отримання лiцензiй
Для вiдповiдностi вимогам ряду лiцензiй на розвiдувально-пошуковi роботи або вимог
спецiальних дозволiв, Група зобов'язана фiнансувати програми капiталовкладень, пов'язанi з
певними нафтогазовими родовищами. Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року
Група не брала на себе зобов'язань за жодними програмами капiталовкладень.
Дотримання вимог податкового законодавства
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто
змiнюється. У результатi може iснувати значна невизначенiсть щодо застосування та
тлумачення нового податкового законодавства водночас iз незрозумiлими або неiснуючими
правилами практичного дотримання нормативних актiв. Вiдповiднi мiсцевi та державнi
податковi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керiвництвом у
зв'язку з дiяльнiстю Групи та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. Останнi подiї в Українi
свiдчать про те, що податковi органи можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму
тлумаченнi законодавства та податкових розрахункiв, тому iснує можливiсть, що операцiї та
дiяльнiсть Групи, якi ранiше не заперечувались, можуть бути оскарженi.
У результатi можуть бути нарахованi значнi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. Податковi
органи можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох
календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших
перiодiв.
Керiвництво запровадило процедури внутрiшнього контролю та вважає, що цiнова полiтика
Групи вiдповiдає вимогам нового законодавства щодо трансфертного цiноутворення.
Керiвництво Групи подало звiт з трансфертного цiноутворення за 2019 рiк та наразi розробляє
необхiднi внутрiшнi положення щодо трансфертного цiноутворення.
Податковi органи, час вiд часу, оскаржують деякi iншi тлумачення податкового законодавства
керiвництвом Групи, що може призвести до додаткових витрат, у тому числi пенi, для Групи у
сумi 6 211 778 тисяч гривень (у 2019 роцi - 7 547 798 тисяч гривень).
Крiм того, згiдно з законодавством України право застосування податкової застави
поширюється на усе майно платника податкiв у сумi податкової заборгованостi. Оскiльки
станом на 31 грудня 2020 року податковий борг не був погашений Групою у повному обсязi,
податковi органи право податкової застави на усе майно станом на 31 грудня 2020 року не
скасували.
Оренднi зобов'язання
Станом на кiнець звiтного перiоду земля, на якiй розташованi бензозаправнi станцiї,
використовувалася за договорами оренди з державою та третiми сторонами, строк дiї яких
закiнчується з 2020 по 2068 рiк. Керiвництво очiкує, що цi договори можуть бути подовженi

пiсля закiнчення їхнього строку.
Юридичнi питання
У ходi звичайної господарської дiяльностi Група виступає стороною в рiзних судових процесах
та спорах. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями у разi їх
виникнення внаслiдок таких судових процесiв та спорiв не буде мати суттєвого негативного
впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Групи, крiм тих, що включенi до
забезпечення за судовими процесами.
Змiни податкового законодавства, якi набули чинностi з 1 сiчня 2021 року
23 травня 2020 року були прийнятi змiни до Податкового кодексу України згiдно з Законом №
466-IX. Серед iнших змiн, введених Законом, витрати на сплату штрафiв та пенi за несвоєчасну
сплату, нарахованих державними органами, бiльше не пiдлягають вiднесенню на валовi витрати
для цiлей податку на прибуток. Керiвництво Групи вважає, що вiдповiдна змiна не має впливу
на цю фiнансову звiтнiсть, оскiльки, вiдповiдно до принципiв Податкового кодексу, змiни до
будь-яких елементiв податкiв та зборiв мають прийматися принаймнi за 6 мiсяцiв до
бюджетного перiоду, в якому вони вiдбуваються. Оскiльки в Українi бюджетний перiод
починається з початку року, керiвництво вважає, що новi змiни мають застосовуватися не
ранiше 1 сiчня 2021 року. Очiкується, що iншi змiни Податкового кодексу, введенi Законом, не
матимуть значного впливу на цю фiнансову звiтнiсть
29.
Договiрнi та умовнi зобов'язання i операцiйнi ризики (продовження)
Соцiальнi зобов'язання
Група здiйснює свiй внесок у пiдтримку та соцiально-економiчний розвиток мiсцевих громад на
територiях, де Група проводить свою дiяльнiсть, у тому числi внески у спорудження, розвиток
та пiдтримку житлових об'єктiв, шкiл, лiкарень, транспортних послуг, рекреацiйних та iнших
соцiальних потреб.
30.
Розкриття iнформацiї про пов'язанi особи
Особи вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна з
яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi
рiшення iншої особи. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов'язаними особами
до уваги береться сутнiсть цих вiдносин, а не лише юридична форма.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року залишки за операцiями з пов'язаними
особами були такими:
НАК "Нафтогаз"
Компанiї пiд спiльним контролем НАК "Нафтогаз"
Iншi
пов'язанi
особи Спiльнi пiдприємства
На 31 грудня 2020 р.
Дебiторська заборгованiсть (за вирахуванням знецiнення)
3 751 5 148 428
66
115
Передоплати та iншi поточнi активи
28 902 22 584 Кредиторська заборгованiсть
529 467
512
684 038
1
Аванси та iншi зобов'язання
277 528
9
Iншi довгостроковi зобов'язання 14 606 541
На 31 грудня 2019 р.
Дебiторська заборгованiсть (за вирахуванням знецiнення)
62 291 6 114 490
96
504
Передоплати та iншi поточнi активи
41 774 6 854 Кредиторська заборгованiсть
4
463 907
47
Аванси та iншi зобов'язання
1
3 377 58
Статтi доходiв та витрат за операцiями з пов'язаними особами за 2020 та 2019 роки були такими:

НАК "Нафтогаз"
Компанiї пiд спiльним контролем НАК "Нафтогаз"
Iншi
пов'язанi особи
Спiльнi пiдприємства
2020 рiк
Реалiзацiя товарiв та дохiд вiд надання послуг 12 545 610
17 044 13 047 673
72 148
Iншi операцiйнi доходи вiд наданих послуг
393
177 628
17 290
Закупiвлi нафтопродуктiв, сировини, витратних матерiалiв та послуг 82 676 9 683 093
19 822
Фiнансовi витрати, амортизацiя дисконту 306 785
2019 рiк
142 838
16 170 000
87 836
Реалiзацiя товарiв та дохiд вiд надання послуг 309
7 038 11 082
Закупiвлi нафтопродуктiв, сировини, витратних матерiалiв та послуг 176 300
9 355
709 4 830
Крiм того, протягом 2020 року Група визнала прибуток при первiсному визнаннi авансу
отриманого вiд материнської компанiї безпосередньо у капiталi:
прибуток у сумi 280 697 тисяч гривень при первiсному визнаннi фiнансової допомоги,
отриманої вiд НАК "Нафтогаз" у лютому 2020 року; та
прибуток у сумi 4 945 984 тисячi гривень при первiсному визнаннi непоточного авансу за
природний газ, отриманої вiд НАК "Нафтогаз" у груднi 2020 року (Примiтки 4,27).
30.
Розкриття iнформацiї про пов'язанi особи (продовження)
Iншi пов'язанi сторони включають компанiї пiд значним впливом НАК "Нафтогаз" та Уряду.
Iнформацiя про дивiденди виплаченi, до виплати та нарахованi розкрита у Примiтках 24 та 25.
Умови операцiй з пов'язаними особами
Балансовi залишки за операцiями з пов'язаними особами станом на кожну звiтну дату є
незабезпеченими та безпроцентними, i оплата за ними здiйснюється грошовими коштами, а
також шляхом взаємозалiку дебiторської та кредиторської заборгованостi. За дебiторською
заборгованiстю вiд пов'язаних осiб або кредиторською заборгованiстю перед пов'язаними
особами не було надано або отримано жодних гарантiй.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року дебiторська заборгованiсть за операцiями
з пов'язаними особами показана за вирахуванням резерву, який складав 8 298 601 тисячу
гривень та 4 222 760 тисяч гривень, вiдповiдно, та складався з таких компонентiв:
Компанiї пiд спiльним контролем НАК "Нафтогаз"
Iншi пов'язанi особи Спiльнi
пiдприємства
Всього
На 1 сiчня 2019 р. 180 410
23 809 204 219
Змiна за рiк 44 647 3 959 311
14 585 4 018 543
На 1 сiчня 2020 р. 44 647 4 139 721
38 394 4 222 762
Змiна за рiк (44 646)
4 073 806
46 681 4 075 841
На 31 грудня 2020 р. 8 213 525
85 075 8 298 601
Оцiнка на предмет знецiнення дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн проводиться
кожного фiнансового року шляхом аналiзу фiнансового стану пов'язаної сторони та ринку, на
якому функцiонує пов'язана особа.
Грошовi кошти та їх еквiваленти та грошовi кошти з обмеженим правом використання
Станом на 31 грудня 2020 року Група мала грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 32 479
тисяч гривень, та грошовi кошти з обмеженим правом використання в сумi 1 632 тисячi гривень
на рахунках, вiдкритих у державних банках (станом на 31 грудня 2019 року - 76 917 тисяч
гривень та 99 000 тисяч гривень, вiдповiдно).
Грошовi кошти, їх еквiваленти та грошовi кошти обмеженого використання станом на 31 грудня
2020 року розмiщуються у фiнансових установах, яким на звiтну дату було присвоєно
довгостроковий рейтинг "B" мiжнародною рейтинговою агенцiєю Fitch.
Виплати основному управлiнському персоналу
У 2020 роцi загальна сума винагороди основному управлiнському персоналу склала 116 460

тисяч гривень (у 2019 роцi - 131 456 тисяч гривень).
Товарно-матерiальнi запаси, що утримуються на умовах вiдповiдального зберiгання
Станом на 31 грудня 2020 року нафтопродукти у сумi 1 762 478 тисяч гривень, нафта та газовий
конденсат у сумi 360 547 тисяч гривень утримувалися iншими пов'язаними особами на умовах
вiдповiдального зберiгання та комiсiї (на 31 грудня 2019 року - нафтопродукти у сумi 2 728 336
тисяч гривень та нафта та газовий конденсат у сумi 660 215 тисяч гривень) та природний газ у
сумi 50 959 тисяч гривень утримувався компанiєю пiд спiльним контролем НАК "Нафтогаз" на
умовах вiдповiдального зберiгання (на 31 грудня 2019 року - 111 389 тисяч гривень).
31.
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi зобов'язання Групи представленi кредиторською заборгованiстю. Основною
метою цих фiнансових зобов'язань є залучення коштiв для фiнансування операцiй Групи. Група
має рiзнi фiнансовi активи, такi як грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторська заборгованiсть
та iншi фiнансовi активи.
Головними ризиками, що пов'язанi з фiнансовими iнструментами Групи, є валютний ризик,
ризик лiквiдностi, кредитний ризик та процентний ризик. Група переглядає та узгоджує полiтику
щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Валютний ризик
Група здiйснює свої операцiї переважно у таких валютах: українська гривня, долар США, євро
та фунт стерлiнгiв. Офiцiйний курс гривнi, встановлений Нацiональним банком України ("НБУ")
на визначенi дати, був таким:
31 грудня 2020 р.
31 грудня 2019 р.
Долар США
28,27 23,69
Євро
34,74 26,42
Фунт стерлiнгiв
38,44 31,02
Кредиторська заборгованiсть, деномiнована в iноземних валютах, призводить до виникнення
валютного ризику. Група не здiйснювала операцiй з метою хеджування цих валютних ризикiв.
У таблицi далi показана чутливiсть прибутку Групи до оподаткування до обгрунтовано
можливих змiн обмiнного курсу iноземних валют при незмiнностi iнших змiнних.
На 31 грудня 2020 р. Збiльшення/ (зменшення) обмiнного курсу
Вплив
на
прибуток/(збиток) до оподаткування
Долар США/гривня 20%/(20%) 26 874/(26 874)
Євро/гривня 20%/(20%) (3 027 202)/3 027 202
На 31 грудня 2019 р. Збiльшення/ (зменшення) обмiнного курсу
Вплив
на
прибуток/(збиток)
до оподаткування
Долар США/гривня 20%/(20%) 131 041/(131 041)
Фунт стерлiнгiв /гривня
20%/(20%) -563/563
Ризик лiквiдностi
Метою Групи є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування шляхом
використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Група аналiзує свої активи та
зобов'язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв
погашення вiдповiдних iнструментiв. Строк погашення передоплати вiд материнської компанiї
був визначений, виходячи очiкуваних за оцiнкою керiвництва строкiв врегулювання
передоплати. Детальну iнформацiю про вiдповiдну передоплату та пов'язанi з нею оцiнки та
судження наведено у Примiтках 4 та 27.
У таблицi далi показано аналiз фiнансових зобов'язань Групи за строками погашення станом на
31 грудня на основi недисконтованих платежiв за договором:

31 грудня 2020 р.

Всього До 6 мiсяцiв 6 мiсяцiв - 1 рiк

1 - 5 рокiв

Понад 5 рокiв

Поточнi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть
1 344 620
1 344 620
Передоплата вiд материнської компанiї 20 189 235
600 249
600 249
11 236 870
21 533 855
1 944 869
600 249
7 751 867
11 236 870
31 грудня 2019 р.

Всього До 6 мiсяцiв 6 мiсяцiв - 1 рiк

1 - 5 рокiв

7

751

867

Понад 5 рокiв

Поточнi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть
1 385 357
1 385 357
1 385 357
1 385 357
31.
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Кредитний ризик
Група наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли iнша сторона договору
виявиться неспроможною повнiстю виконати свої зобов'язання при настаннi термiну їх
погашення.
Фiнансовi iнструменти Групи, якi потенцiйно є предметом значної концентрацiї кредитного
ризику, включають в основному грошовi кошти та їх еквiваленти, грошовi кошти обмеженого
використання, дебiторську заборгованiсть та передоплати за фiнансовi iнструменти.
Оцiнювання кредитного ризику для управлiння ризиками - це складний процес, який потребує
використання моделей, оскiльки ризик змiнюється залежно вiд ринкових умов, очiкуваних
грошових потокiв i з плином часу.
Очiкуванi кредитнi збитки - це оцiнка приведеної вартостi майбутнiх недоотриманих грошових
коштiв, зважена з урахуванням iмовiрностi (тобто середньозважена величина кредитних збиткiв
iз використанням вiдповiдних ризикiв настання дефолту в певний перiод часу в якостi вагових
коефiцiєнтiв). Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв є об'єктивною та визначається шляхом
встановлення дiапазону можливих наслiдкiв. Очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються на основi
чотирьох компонентiв, якi використовує Група: ймовiрнiсть дефолту, сума заборгованостi на
момент дефолту, збиток у разi дефолту та ставка дисконтування.
Для оцiнювання ймовiрностi дефолту Група визначає дефолт як ситуацiю, за якої ризик
вiдповiдає одному чи декiльком iз нижчезазначених критерiїв:
- проти контрагента вiдкрито провадження у справi про банкрутство або лiквiдацiю;
- iснує об'єктивне свiдчення того, що контрагент не зможе повернути всю суму заборгованостi
вiдповiдно до передбачених договором умов;
- позичальник порушив фiнансову умову;
- виникли iншi форс-мажорнi обставини (наприклад, вiдсутнiсть контролю над дебiторською
заборгованiстю при знаходженнi контрагента у зонi воєнного конфлiкту або непiдконтрольнiй
територiї тощо).
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами складаються з авансiв,
виданих приватним українським компанiям, якi не мають кредитного рейтингу.
Дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть приватних українських компанiй, бiльшiсть з
яких не має кредитного рейтингу. В 2020 роцi середнiй рiвень оборотностi дебiторської
заборгованостi Групи розраховувався як середнiй залишок дебiторської заборгованостi за
основною дiяльнiстю на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, подiлений на чистi доходи
вiд реалiзацiї за 2020 рiк, та становив 65 днiв (у 2019 роцi - 83 днi).
Станом на 31 грудня 2020 року грошовi кошти та їх еквiваленти включали грошовi кошти на
поточних рахунках в банках у сумi 174 926 тисячi гривень (станом на 31 грудня 2019 року - 92
874 тисячi гривень), грошовi кошти у дорозi у сумi 51 980 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року
- 102 724 тисячi гривень) та грошовi кошти у касi у сумi 11 715 тисяч гривень (на 31 грудня 2019

року - 10 575 тисяч гривень).
Далi наведено аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв та грошових коштiв
обмеженого використання станом на 31 грудня на основi рейтингiв Fitch:
31 грудня
2020 рiк
2019 рiк
Поточнi рахунки у банках Грошовi кошти у дорозi
Грошовi
кошти
обмеженого
викорис-тання
Поточнi рахунки у банках Грошовi кошти у дорозi
Грошовi
кошти
обмеженого викорис-тання
- Рейтинг В+
11 969 65 147 99 000
- Рейтинг В- 3 127 29 387 1 632 - Без рейтингу
171 799
22 593 50 615 80 905 37 577 1 928
174 926
51 980 52 247 92 874 102 724
100 928
31.
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Керiвництво має визначену кредитну полiтику i постiйно контролює виникнення кредитного
ризику. Кредитнi оцiнки виконуються щодо всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад
встановлений лiмiт. Бiльшiсть продажiв у 2020 роцi здiйснювалися Групою пов'язаним особам, з
якими вона працювала ранiше. Група не вимагає забезпечення пiд свої фiнансовi активи.
Показники кредитного ризику Групи постiйно контролюються та аналiзуються в кожному
окремому випадку на основi статистичної iнформацiї щодо погашення заборгованостi,
вiдповiдно, керiвництво Групи вважає, що не iснує суттєвого ризику виникнення збиткiв у
Групи понад суму визнаних резервiв пiд зменшення корисностi, створених за кожним таким
активом. Максимальний кредитний ризик дорiвнює балансовiй вартостi торгової та iншої
дебiторської заборгованостi, авансiв виданих та грошових коштiв i їх еквiвалентiв та грошових
коштiв обмеженого використання.
Станом на 31 грудня 2020 року загальна сукупна сума дебiторської заборгованостi вiд 5
найбiльших клiєнтiв Групи, що здiйснюють дiяльнiсть в Українi, становила 15 504 241 тисяча
гривень, а сума авансiв 4 найбiльшим постачальникам становила 6 231 756 тисяч гривень (на 31
грудня 2019 року - 14 407 056 тисяч гривень та 6 231 757 тисяч гривень, вiдповiдно), або 72% вiд
загальної суми дебiторської заборгованостi та 95% вiд загальної суми авансiв постачальникам
(31 грудня 2019 року - 81% та 95%, вiдповiдно). Резерв пiд кредитнi збитки вiд цiєї дебiторської
заборгованостi та авансiв складає 10 361 984 тисячi гривень (на 31 грудня 2019 року - 8 180 858
тисяч гривень) та 6 231 756 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року - 6 231 757 тисяч гривень),
вiдповiдно.
Управлiння ризиком капiталу
Основною метою Групи стосовно управлiння капiталом є забезпечення оптимальної структури
капiталу для забезпечення подальшої безперервної дiяльностi, фiнансування ведення дiяльностi
Групи i максимiзацiї прибутку акцiонерiв. Наразi встановленi обмеження на виплату дивiдендiв
в iноземнiй валютi.
Група управляє структурою капiталу та змiнює її вiдповiдно до змiн економiчних умов. Цiлями
Групи при управлiннi капiталом є забезпечення можливостi безперервної дiяльностi Групи з
метою забезпечення прибутку для акцiонерiв та вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також
забезпечення фiнансування поточних потреб Групи, її капiтальних витрат та стратегiї розвитку
Групи. Група розглядає акцiонерний капiтал як основне джерело формування капiталу.
32.
Оцiнка справедливої вартостi
a)
Оцiнки справедливої вартостi, що застосовуються на повторюванiй основi
Нафтогазовi активи та основнi засоби, облiкованi за справедливою вартiстю. Основнi засоби
вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за переоцiненою вартiстю.
Усi нафтогазовi активи та основнi засоби Групи вiдносяться до рiвня 3 iєрархiї справедливої
вартостi. Протягом року Група не переводила активи на iнший рiвень iєрархiї справедливої
вартостi.

Справедлива вартiсть бензозаправних станцiй та обладнання визначається iз використанням
доходного методу (Рiвень 3) на основi очiкуваних продажiв у наступних перiодах.
Нафтогазовi активи та iншi основнi засоби оцiнюються з використанням амортизованої вартостi
замiщення для спецiалiзованих виробничих активiв або справедливої вартостi, визначеної з
використанням ринкового пiдходу, для активiв, за якими наявнi ринковi аналоги. Для
нафтогазових активiв були застосованi такi основнi припущення: цiни свердловин були
визначенi на основi вартостi бурiння, скоригованої, за потреби, на iнфляцiю вартостi
будiвельних робiт; цiни iншої власностi, за якою вiдсутня ринкова iнформацiя, оцiнювалася як
початкова вартiсть, скоригована на вiдповiднi коефiцiєнти iнфляцiї.
У подальшому амортизована вартiсть замiщення аналiзується на предмет економiчного
знецiнення iз використанням методу дисконтованих грошових потокiв, що прогнозуються на
перiод до отримання вiд'ємного прогнозованого грошового потоку (Рiвень 3). Основнi
припущення включають пiдтвердженi розробленi запаси вуглеводнiв станом на дату оцiнки за
кожним родовищем, дисконт до цiни на нафту внаслiдок роботи за схемою переробки
давальницької сировини на рiвнi 23%, прогноз цiн на сиру нафту у дiапазонi вiд 360 доларiв
США за тонну у 2020 роцi до 405 доларiв США за тонну у 2024 роцi, ставка дисконту пiсля
оподаткування на рiвнi 19,6% та прогнозована змiна обсягiв видобутку.
32
Оцiнка справедливої вартостi (продовження)
b)
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, облiкованих за амортизованою
вартiстю
Фiнансовi iнструменти за категорiями
У вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Група класифiкує всi фiнансовi активи у
категорiю оцiнки за амортизованою вартiстю з 1 сiчня 2018 року (у 2017 роцi - Група
класифiкувала фiнансовi iнструменти як кредити та дебiторську заборгованiсть).
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року усi фiнансовi активи та зобов'язання
Групи були облiкованi за амортизованою вартiстю. Балансова вартiсть цих iнструментiв
приблизно дорiвнює їхнiй справедливiй вартостi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань вiдображена за сумою, на яку може
бути обмiняний iнструмент у результатi поточної угоди мiж бажаючими укласти таку угоду
сторонами, iншої нiж примусовий продаж або лiквiдацiя.
Справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, дебiторської та кредиторської
заборгованостi та iнших поточних зобов'язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi, що
обумовлено короткостроковiстю цих iнструментiв.
33.
Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду
Covid-19
На початок 2021 року пандемiя коронавiрусу продовжує поширюватися Україною, що призвело
до подовження у лютому 2021 року Кабiнетом Мiнiстрiв введених обмежень (адаптивний
карантин, введений у 2020 роцi) до 30 квiтня 2021 року. У рiзних регiонах України постiйно
вводяться додатковi мiсцевi обмеження залежно вiд кiлькостi випадкiв захворюваностi у
вiдповiдних регiонах. Керiвництво Групи постiйно вiдстежує вплив введених обмежень на
операцiї Групи та вважає, що вони не мають значного впливу на її дiяльнiсть.
Вiдокремлення активiв Групи
У лютому 2021 року НАК "Нафтогаз" як материнська компанiя доручила Наглядовiй радi Групи
провести попереднiй розгляд можливостi вiдокремлення її активiв за напрямками бiзнесу мiж
НАК "Нафтогаз України" та мiноритарними акцiонерами. Станом на дату цiєї фiнансової
звiтностi керiвництво не мало нi узгоджених планiв нi рiшень акцiонерiв щодо вiдокремлення
активiв Групи.
Рiшення Антимонопольного комiтету України
Антимонопольний комiтет України своїм рiшенням вiд 30 березня 2021 року наклав на Групу

штрафи у сумi 2 368 988 тисяч гривень за порушення Групою Закону України "Про захист
економiчної конкуренцiї" у попереднi роки. Група планує вжити усiх необхiдних заходiв,
передбачених чинним законодавством для оскарження цього рiшення та ведення вiдповiдних
спорiв у судовому порядку.
34. Облiкова полiтика, що застосовувалася до перiодiв, якi закiнчуються до 1 сiчня 2020 року
Нижче описанi положення облiкової полiтики, що застосовуються до порiвняльного перiоду,
який закiнчився 31 грудня 2019 року, до яких були внесенi змiни Групою:
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи переважно складаються з програмного забезпечення та лiцензiй
(спецiальних дозволiв). Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується прямолiнiйним
методом протягом очiкуваного термiну корисного використання, що оцiнюється для кожного з
типiв нематерiальних активiв окремо i становить вiд 3 до 20 рокiв. Строки i порядок амортизацiї
нематерiальних активiв аналiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного звiтного року. Балансова
вартiсть нематерiальних активiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли подiї
або змiни умов використання вказують на те, що балансова вартiсть таких активiв не може бути
вiдшкодована.
34. Облiкова полiтика, що застосовувалася до перiодiв, якi закiнчуються до 1 сiчня 2020 року
(продовження)
Нафтогазовi активи та iншi основнi засоби
Термiн корисного використання
Знос основних засобiв, за виключенням нафтогазових активiв, розраховується з урахуванням
таких термiнiв корисного використання активiв:
Бензозаправнi станцiї
8-33 роки
Будiвлi
20-50 рокiв
Машини та обладнання (включаючи нафтопроводи)
3-35 рокiв
Нафтогазопереробне обладнання 5-35 рокiв
Транспортнi засоби, офiсне та iнше обладнання 5 рокiв

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

ТОВ АФ ''ПрайсвотерхаусКуперс
(Аудит)"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
21603903
м.Київ, вул. Жилянська, 75
0152
номер: 53-кя, дата: 30.11.2020
з 01.01.2020 по 31.12.2020
02 - із застереженням
До аудиторського звiту (окрема
фiнансова звiтнiсть)
Iншi непоточнi активи
Ми звертаємо вашу увагу на
параграф "Iншi непоточнi активи" у
Примiтцi 4 до цiєї окремої
фiнансової звiтностi, в якiй описана
невизначенiсть щодо строкiв i
форми врегулювання права
Компанiї на стягнення вiд ПАТ
"Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України" (надалi, НАК
"Нафтогаз України") за природний
газ в обсязi 8 998 мiльйонiв
кубiчних метрiв балансовою
вартiстю 3 440 608 тисяч гривень,
добутий Компанiєю i фiзично
закачаний у Нацiональну
газотранспортну систему України у
попереднiх роках, що вiдображений
в iнших непоточних активах станом
на 31 грудня 2020 року. Наша думка
не є модифiкованою щодо цього
питання.

Складання фiнансової звiтностi у
електронному форматi (iXBRL)
Ми звертаємо увагу на параграф
"Складання фiнансової звiтностi у
електронному форматi (iXBRL)" у
Примiтцi 3 до окремої фiнансової
звiтностi, в якiй описано, що
вiдповiдно до законодавства,
чинного на дату цього звiту
незалежного аудитора, окрема
фiнансова звiтнiсть Компанiї за
МСФЗ повинна складатися i
подаватися в єдиному електронному
форматi (iXBRL). Як описано в
Примiтцi 3 до окремої фiнансової
звiтностi, на дату складання цього
аудиторського звiту керiвництво
Компанiї ще не пiдготувало пакет
звiтностi у форматi iXBRL через
обставини, описанi в цiй примiтцi,
та планує пiдготувати i подати пакет
протягом 2021 року.
Наша думка не є модифiкованою
щодо цього питання.
До аудиторського звiту
(консолiдована фiнансова звiтнiсть)
Iншi непоточнi активи
Ми звертаємо вашу увагу на
параграф "Iншi непоточнi активи" у
Примiтцi 4 до цiєї консолiдованої
фiнансової звiтностi, в якiй описана
невизначенiсть щодо строкiв i
форми врегулювання права Групи
на стягнення вiд ПАТ "Нацiональна
акцiонерна компанiя "Нафтогаз
України" (надалi, НАК "Нафтогаз
України") за природний газ в обсязi
9 038 мiльйонiв кубiчних метрiв
балансовою вартiстю 3 481 269
тисяч гривень, добутий Групою i
фiзично закачаний у Нацiональну
газотранспортну систему України у
попереднiх роках, що вiдображений
в iнших непоточних активах станом
на 31 грудня 2020 року. Наша
думка не є модифiкованою щодо
цього питання.
Складання фiнансової звiтностi у
електронному форматi (iXBRL)
Ми звертаємо увагу на параграф
"Складання фiнансової звiтностi у

електронному форматi (iXBRL)" у
Примiтцi 3 до консолiдованої
фiнансової звiтностi, в якiй описано,
що вiдповiдно до законодавства,
чинного на дату цього звiту
незалежного аудитора,
консолiдована фiнансова звiтнiсть
Групи за МСФЗ
повинна складатися i подаватися в
єдиному електронному форматi
(iXBRL). Як описано в Примiтцi 3
до консолiдованої фiнансової
звiтностi, на дату складання цього
аудиторського звiту керiвництво
Групи ще не пiдготувало пакет
звiтностi у форматi iXBRL через
обставини, описанi в цiй примiтцi,
та планує пiдготувати i подати пакет
протягом 2021 року.
Наша думка не є модифiкованою
щодо цього питання.
10

Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

12
13

номер: 13/05/1553-IН, дата:
29.11.2019
дата початку: 25.01.2021, дата
закінчення: 16.04.2021
27.04.2021
4 321 500,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
Звiт про аудит окремої фiнансової звiтностi
Наша думка iз застереженням
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi нашого звiту
"Основа для висловлення думки iз застереженням", окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, окремий фiнансовий стан ПАТ "УКРНАФТА" (далi "Компанiя") станом на 31 грудня 2020 року та окремi фiнансовi результати та окремий рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) i вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, вимогам Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо фiнансової звiтностi.
Наш звiт аудитора вiдповiдає нашому додатковому звiту для Комiтету з питань аудиту вiд 22
квiтня 2021 року.
Предмет аудиту
Окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї включає:
o
окремий звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2020 року;
o
окремий звiт про звiт про прибуток чи збиток та iнший сукупний дохiд за рiк, що
закiнчився на вказану дату;
o
окремий звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату;
o
окремий звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на вказану дату; та
o
примiтки до окремої фiнансової звiтностi, якi включають опис основних принципiв

облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.
Основа для висловлення думки iз застереженням
Операцiї та залишки з пов'язаними особами
Компанiя розкрила у Примiтцi 30 до цiєї окремої фiнансової звiтностi залишки та операцiї з
пов'язаними особами. Станом на дату цього звiту ми не одержали повного перелiку пов'язаних
осiб, в результатi, у нас не було можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi
докази щодо повноти розкриття цiєї iнформацiї станом на 31 грудня 2020 року i за 2020
фiнансовий рiк. Вiдповiдно, ми не мали можливостi визначити, чи будь-якi коригування до
розкриття залишкiв та операцiй з пов'язаними особами були потрiбнi.
Наша думка iз застереженням щодо окремої фiнансової звiтностi за 2019 фiнансовий рiк також
мала застереження вiдносно цього питання.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Наша
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих стандартiв описана далi у роздiлi "Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. ?
Незалежнiсть
Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї вiдповiдно до Мiжнародного кодексу етики
для професiйних бухгалтерiв (у тому числi Мiжнародних стандартiв незалежностi) Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону
України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", якi стосуються нашого
аудиту окремої фiнансової звiтностi в Українi. Ми виконали нашi iншi етичнi обов'язки
вiдповiдно до цих вимог i Кодексу РМСЕБ.
Вiдповiдно до всiєї наявної у нас iнформацiї, ми заявляємо, що ми не надавали
неаудиторських послуг, якi забороненi частиною 4 статтi 6 Закону України "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть.
Пояснювальнi параграфи
Iншi непоточнi активи
Ми звертаємо вашу увагу на параграф "Iншi непоточнi активи" у Примiтцi 4 до цiєї окремої
фiнансової звiтностi, в якiй описана невизначенiсть щодо строкiв i форми врегулювання права
Компанiї на стягнення вiд ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
(надалi, НАК "Нафтогаз України") за природний газ в обсязi 8 998 мiльйонiв кубiчних метрiв
балансовою вартiстю 3 440 608 тисяч гривень, добутий Компанiєю i фiзично закачаний у
Нацiональну газотранспортну систему України у попереднiх роках, що вiдображений в iнших
непоточних активах станом на 31 грудня 2020 року. Наша думка не є модифiкованою щодо
цього питання.
Складання фiнансової звiтностi у електронному форматi (iXBRL)
Ми звертаємо увагу на параграф "Складання фiнансової звiтностi у електронному форматi
(iXBRL)" у Примiтцi 3 до окремої фiнансової звiтностi, в якiй описано, що вiдповiдно до
законодавства, чинного на дату цього звiту незалежного аудитора, окрема фiнансова звiтнiсть
Компанiї за МСФЗ повинна складатися i подаватися в єдиному електронному форматi
(iXBRL). Як описано в Примiтцi 3 до окремої фiнансової звiтностi, на дату складання цього
аудиторського звiту керiвництво Компанiї ще не пiдготувало пакет звiтностi у форматi iXBRL
через обставини, описанi в цiй примiтцi, та планує пiдготувати i подати пакет протягом 2021
року.
Наша думка не є модифiкованою щодо цього питання.
Наш пiдхiд до аудиту
Короткий огляд
Суттєвiсть Рiвень суттєвостi: 306 207 тисяч гривень, що складає 5% вiд середнього
прибутку/(збитку) до оподаткування за останнi три роки
Ключовi питання аудиту o
Розрахунки за природний газ iз НАК "Нафтогаз України"

o
o
o

Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi
Знецiнення основних засобiв
Ризик обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом

У процесi планування аудиту ми визначили суттєвiсть та оцiнили ризики суттєвого
викривлення окремої фiнансової звiтностi. Зокрема, ми проаналiзували, в яких областях
управлiнський персонал сформував суб'єктивнi судження, наприклад, щодо суттєвих
бухгалтерських оцiнок, що включало застосування припущень i розгляд майбутнiх подiй, з
якими внаслiдок їх характеру пов'язана невизначенiсть. Як i в усiх наших аудитах, ми також
розглянули ризик обходу механiзмiв внутрiшнього контролю управлiнським персоналом, у
тому числi, серед iншого, оцiнку наявностi ознак необ'єктивностi управлiнського персоналу,
яка створює ризик суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Ми визначили обсяг аудиту таким чином, щоб ми мали змогу виконати роботу у достатньому
обсязi для отримання пiдстав для висловлення нашої думки про окрему фiнансову звiтнiсть у
цiлому з урахуванням структури Компанiї, облiкових процесiв та механiзмiв контролю, якi
використовує Компанiя, а також з урахуванням специфiки галузi, в якiй Компанiя здiйснює
свою дiяльнiсть.
Суттєвiсть
Визначення обсягу нашого аудиту зазнало впливу застосування нами суттєвостi. Аудит
призначений для отримання обгрунтованої впевненостi у тому, що окрема фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень. Викривлення можуть виникати внаслiдок шахрайства або
помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо можна обгрунтовано очiкувати, що окремо чи в
сукупностi вони вплинуть на економiчнi рiшення користувачiв, якi приймаються на основi цiєї
окремої фiнансової звiтностi.
Виходячи з нашого професiйного судження, ми встановили певнi кiлькiснi пороговi значення
для суттєвостi, у тому числi для суттєвостi на рiвнi окремої фiнансової звiтностi в цiлому, як
показано нижче у таблицi. За допомогою цих значень i з урахуванням якiсних факторiв ми
визначили обсяг нашого аудиту, а також характер, строки проведення та обсяг наших
аудиторських процедур i оцiнили вплив викривлень, за їх наявностi (взятих окремо та в
сукупностi) на окрему фiнансову звiтнiсть у цiлому.
Загальний рiвень суттєвостi Компанiї:
306 207 тисяч гривень
Як ми її визначили 5% вiд середнього прибутку/(збитку) до оподаткування за останнi три
роки
Обгрунтування застосованого рiвня суттєвостi Ми встановили рiвень суттєвостi на основi
абсолютних величин середнього прибутку/(збитку) до оподаткування за останнi три роки. Ми
прийняли рiшення використати прибуток/(збиток) до оподаткування, який, на нашу думку, є
базовим показником, на основi якого користувачi, як правило, оцiнюють результати дiяльностi
Компанiї i який є загальноприйнятим базовим показником. У ходi аналiзу прибутку/(збитку)
до оподаткування за 2020 рiк та попереднi роки ми звернули увагу на суттєвi коливання з року
в рiк. У результатi, ми дiйшли висновку про доцiльнiсть використання середнього значення за
2018, 2019 та 2020 роки для забезпечення доречного рiвня суттєвостi, що краще вiдображає
розмiр органiзацiї, оскiльки виключає одноразовi операцiї та волатильнiсть.
Ми визначили суттєвiсть на рiвнi 5%, який, як свiдчить наш досвiд, знаходиться у дiапазонi
прийнятних кiлькiсних порогових значень суттєвостi за цим показником.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на нашу професiйну думку, мали найбiльше
значення для нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання були
розглянутi у контекстi нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в цiлому та при
формуваннi нашої думки iз застереженням про цю звiтнiсть, i ми не висловлюємо окремої
думки з цих питань. Крiм питання, описаного у роздiлi "Основа для висловлення думки iз

застереженням", ми визначили питання, якi описанi нижче, ключовими питаннями аудиту, про
якi слiд повiдомити у нашому звiтi.
Ключовi питання аудиту
Якi аудиторськi процедури були виконанi стосовно
ключових питань аудиту
Розрахунки за природний газ iз НАК "Нафтогаз України"
Вiдповiднi розкриття iнформацiї наведенi у Примiтках 4, 9, 25, 27 та 30 до цiєї окремої
фiнансової звiтностi.
У 2020 роцi Компанiя остаточно уклала угоду з НАК "Нафтогаз України" про розрахунок за
природний газ в обсязi 2 061 мiльйон кубiчних метрiв, вироблений i фiзично закачаний у
Нацiональну газотранспортну систему України у 2006 роцi. У 2020 роцi було пiдписано
вiдповiдний договiр купiвлi-продажу й акт приймання-передачi природного газу та отримано
грошовi кошти. Крiм того, у межах цiєї угоди Компанiя отримала передоплату за природний
газ майбутнього видобутку. Передоплату було здiйснено за змiнний обсяг природного газу за
цiною в євро, яку буде визначено на основi ринкових умов та курсу обмiну гривнi по
вiдношенню до євро станом на дату майбутньої реалiзацiї вiдповiдного природного газу.
Надходження коштiв за цими договорами дозволило Компанiї погасити її податкову
заборгованiсть, накопичену з 2015 року, i сплатити пов'язанi з нею штрафи та пеню, якi
Компанiя нараховувала з того часу.
При облiку цих операцiй Компанiя сформувала наступнi припущення та судження:
час визнання виручки вiд реалiзацiї природного газу, видобутого в 2006 роцi;
перiод, необхiдний для погашення передоплати, з урахуванням виробничих планiв iз
видобутку природного газу, майбутнiх цiн на природний газ у євро та курсiв обмiну гривнi по
вiдношенню до євро станом на дати реалiзацiї природного газу;
коефiцiєнт дисконтування.
Ми вважали цi операцiї ключовим питанням аудиту, оскiльки вони є найбiльш суттєвими
операцiями 2020 фiнансового року i, окрiм впливу на певнi статтi фiнансової звiтностi, також
вплинули на загальну оцiнку спроможностi Компанiї продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй
основi. Рiвень суджень та оцiнок, застосованих в облiку передоплати, отриманої вiд НАК
"Нафтогаз України", i величина усiх цих операцiй мали суттєвий вплив на окрему фiнансову
звiтнiсть та наш аудит.
Ключовi судження та припущення розкритi у Примiтцi 4.
Серед iнших аудиторських процедур ми виконали наступне:
o
Ми перевiрили договори купiвлi-продажу, вiдповiднi акти приймання-передачi та
пов'язанi з ними платежi, здiйсненi НАК "Нафтогаз України";
o
Ми також оцiнили облiк реалiзацiї природного газу видобутку 2006 року i первiсне
визнання передоплати та її подальший облiк. Ми також критично проаналiзували
обгрунтованiсть суттєвих управлiнських припущень та оцiнок, застосованих управлiнським
персоналом при облiку зазначених вище операцiй, iз посиланням на виробничi плани
Компанiї, ринковi данi, зовнiшнi iндикатори, де це застосовано, та дiйшли висновку, що
використанi припущення знаходяться у прийнятному дiапазонi;
o
Ми оцiнили вiдповiднi розкриття iнформацiї в окремiй фiнансовiй звiтностi.
Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi
Вiдповiднi розкриття iнформацiї наведенi у Примiтках 4, 25 та 29 до цiєї окремої фiнансової
звiтностi.
У зв'язку з несплатою або несвоєчасною сплатою рентної плати, податку на прибуток та
податку на додану вартiсть з 2015 року, Компанiя визнала забезпечення пiд можливi штрафи
та пенi, як зазначено у Примiтцi 25 до окремої фiнансової звiтностi. Крiм того, через можливi

рiзнi iнтерпретацiї та змiни податкового й iншого законодавства України, тлумачення
положень податкового законодавства Компанiєю можуть бути потенцiйно поставленi пiд
сумнiв податковими органами чи наслiдки судових процесiв, стороною яких є Компанiя,
можуть бути не на користь ПАТ "УКРНАФТА", у зв'язку з чим Компанiя розкрила у Примiтцi
29 iнформацiю про свої умовнi зобов'язання.
У груднi 2020 року Компанiя переважно погасила свою податкову заборгованiсть i сплатила
пов'язанi з нею штрафи та пенi, нарахованi з 2015 року.
Управлiнський персонал облiковує забезпечення пiд штрафи та пенi за несвоєчасну сплату
податкiв у статтi "Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи". Для розрахунку суми
забезпечення пiд штрафи та пенi управлiнський персонал зробив такi основнi припущення,
iнформацiя про якi розкрита у Примiтцi 4: дата сплати податкового зобов'язання та дата, на
яку сума податкових повiдомлень-рiшень стає узгодженою. Крiм того, Компанiя вживає
заходи щодо оскарження решти випущених податковими органами податкових
повiдомлень-рiшень щодо рентної плати i вважає, що вона матиме змогу вiдстояти свою
позицiю, отже, розкриває iнформацiю про вiдповiднi податковi повiдомлення-рiшення у складi
забезпечень з огляду на невизначенiсть сум та/чи строкiв.
Цi забезпечення та умовнi зобов'язання, операцiї з погашення податкової заборгованостi та
сплати вiдповiдних штрафiв i пенi, як i сума решти податкових повiдомлень-рiшень, є
значними для цiлей нашого аудиту з огляду на рiвень суджень, якi застосовуються при їх
оцiнцi, та величини балансової вартостi або суми, що розкривається у звiтностi як потенцiйнi
позицiї впливу, вiдповiдно.
Ключовi судження та припущення розкритi у Примiтках 4, 25 та 29.
У ходi наших аудиторських процедур ми виконали наступне:
o
Ми перевiрили математичну точнiсть розрахункiв та критично проаналiзували
коректнiсть припущень, застосованих управлiнським персоналом, з урахуванням положень
чинного податкового законодавства, поточної судової практики та врегулювання аналогiчних
питань у минулому;
o
Ми залучили своїх внутрiшнiх експертiв iз податкових та юридичних питань для
проведення оцiнки податкових ризикiв та оцiнки потенцiйної суми тих ризикiв, рiвень яких за
результатами оцiнки був вище, нiж "вiдсутнiй", включаючи аналiз результатiв останнiх
податкових перевiрок та значних податкових спорiв Компанiї;
o
Ми проаналiзували незавершенi судовi процеси Компанiї для оцiнки повноти
забезпечень, зобов'язань та умовних зобов'язань, розкритих управлiнським персоналом в
окремiй фiнансовiй звiтностi. Ми проаналiзували рiшення судiв, щоб переконатися у наявностi
результатiв розгляду аналогiчних справ, якi пiдтверджують судження та облiковi оцiнки,
сформованi Компанiєю. В рамках цiєї процедури, ми звернулися до зовнiшнiх та внутрiшнiх
юристiв, якi представляють Компанiю в цих судових справах та отримали розумiння їх оцiнки
вiрогiдностi та сум, необхiдних для врегулювання цих спорiв;
o
Ми перевiрили угоду про погашення податкових зобов'язань з податку на прибуток,
податку на додану вартiсть (ПДВ) та рентної плати включно з нарахованими штрафами та
пенею за несвоєчасну сплату вказаних податкiв, вiдповiднi платежi, здiйсненi Компанiєю, та
звiрки з регiональними податковими органами сум податкової заборгованостi, штрафiв i пенi
за несвоєчасну сплату податкiв та оскаржених податкових повiдомлень-рiшень. Ми
перевiрили математичну точнiсть нарахування забезпечень пiд штрафи та пенi за несвоєчасну
сплату податкiв за рiк i звiрили погашення заборгованостi з платежами, здiйсненими
Компанiєю;
o
Ми провели нашi процедури на вибiрковiй основi у вiдповiдностi до свого
професiйного судження та нашої методологiї аудиту;
o
Ми оцiнили вiдповiднi розкриття iнформацiї в окремiй фiнансовiй звiтностi.

Знецiнення основних засобiв
Вiдповiднi розкриття iнформацiї наведенi у Примiтках 4, 15, 17, 18 та 19 до цiєї окремої
фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiї, на кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку
наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв. При наявностi будь-яких таких
ознак основнi засоби тестуються на предмет знецiнення. Компанiя залучила незалежного
оцiнювача для проведення тесту на знецiнення своїх основних засобiв станом на 1 жовтня
2020 року через те, що ключовi ознаки знецiнення iснували станом на 1 жовтня 2020 року i, за
оцiнками керiвництва, суттєвi припущення, використанi в моделях знецiнення на 1 жовтня
2020 року, залишалися незмiнними до 31 грудня 2020 року. В результатi проведеного
тестування Компанiя визнала суттєвi збитки вiд знецiнення активiв.
Це питання є значним для цiлей нашого аудиту з огляду на рiвень застосованих суджень та
величину балансової вартостi основних засобiв для окремої фiнансової звiтностi та нашого
аудиту.
Ключовi судження та припущення розкритi у Примiтцi 4.
У ходi наших аудиторських процедур ми виконали наступне:
o
Ми залучили наших внутрiшнiх експертiв з оцiнки до складу команди аудиторiв для
оцiнки обгрунтованостi методологiї, застосованої незалежним оцiнювачем при проведеннi
тесту на знецiнення основних засобiв, в тому числi перевiрки розрахунку середньозваженої
вартостi капiталу;
o
Ми протестували вхiднi параметри, використанi при знецiненнi основних засобiв, на
предмет їх повноти та коректностi;
o
Ми робили запити працiвникам на рiзних рiвнях органiзацiйної структури Компанiї,
включаючи технiчних спецiалiстiв, щоб переконатися у доказах, якi ми отримали пiд час
тестування вхiдних параметрiв та перевiрки коректностi припущень;
o
Ми проаналiзували судження управлiнського персоналу при визначеннi одиниць, якi
генерують грошовi кошти, та припущення, покладенi в основу прогнозу потокiв грошових
коштiв, переважно тi, на основi яких результат є найбiльш чутливим, наприклад, цiна на
нафту, обсяги виробництва, обсяги реалiзацiї на АЗС, середньозважена вартiсть капiталу;
o
Ми перевiрили математичну точнiсть моделей знецiнення та коректнiсть порiвняння та
вiднесення результатiв на балансову вартiсть окремих статей основних засобiв. Крiм того, ми
оцiнили обгрунтованiсть методу вiднесення результатiв знецiнення на окремi активи,
застосованого управлiнським персоналом.
Ризик обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас пiд час кожного аудиту розглядати ризик
обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом як значний ризик.
Управлiнський персонал є у виключному положеннi для можливостi здiйснення шахрайства
через його здатнiсть манiпулювати бухгалтерськими записами внаслiдок обходу контролiв, якi
за iнших умов працюють ефективно. Правлiння постiйно продовжує вдосконалювати
структуру корпоративного управлiння та внутрiшнi контролi i середовище контролiв Компанiї,
якi дозволять вживати належних заходiв щодо мiнiмiзацiї ризикiв шахрайства. У квiтнi-травнi
2019 року були створенi та у 2020 роцi повнiстю функцiонували Комiтет з питань аудиту,
Комiтет з питань призначень i винагород, Комiтет з питань етики та Комiтет з питань сталого
розвитку.
Ми оцiнювали ризик обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом як
такий, що потребує особливої уваги в ходi аудиту поточного року i, таким чином, визначили,
що вiн є ключовим питанням аудиту.
У ходi наших аудиторських процедур ми виконали наступне:

o
Ми оцiнили загальну систему контролю Компанiї, включаючи процеси авторизацiї та
лiмiти повноважень, передбачених Статутом. У ходi розробки наших аудиторських процедур
ми розглядали ряд превентивних контролiв впроваджених Компанiєю. Ми також оцiнили
поточний стан недолiкiв системи внутрiшнього контролю, якi ми виявили у минулих роках, та
дотримання законiв i нормативно-правових актiв, якi є релевантними для цiлей аудиту окремої
фiнансової звiтностi. Процедури, зазначенi вище, допомогли нам визначити вiдповiднi
аудиторськi процедури для усунення цього ризику;
o
Ми оцiнили ризик та проаналiзували наявнiсть будь-яких доказiв необ'єктивностi
управлiнського персоналу або значну змiну пiдходу до суттєвих облiкових оцiнок та суджень,
якi стосуються окремої фiнансової звiтностi, порiвняно з попереднiм роком. Ми переглянули
протоколи засiдань органiв корпоративного управлiння Компанiї, концентруючись на
питаннях, що можуть свiдчити про ризики обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв
управлiнським персоналом;
o
Ми робили запити працiвникам на рiзних рiвнях органiзацiйної структури Компанiї,
щоб переконатися у послiдовностi тверджень, якi ми отримали вiд управлiнського персоналу
як усно, так i у письмовiй формi. Ми протестували звiрки з третiми сторонами та отримали вiд
них листи-пiдтвердження (в тому числi вiд банкiв, окремих постачальникiв та клiєнтiв,
зовнiшнiх юридичних консультантiв) для цiлей визначення iснування та повноти
господарських операцiй. Ми проаналiзували цiни закупiвель та цiни реалiзацiї й iншi умови
контрактiв та порiвняли їх з ринковими;
o
Ми проаналiзували як юридичну форму, так i суть суттєвих договорiв Компанiї. Серед
iнших процедур ми також провели докладний аналiз iндивiдуального пiдходу до оцiнки
очiкуваних кредитних збиткiв щодо дебiторської заборгованостi вiд найбiльших клiєнтiв
Компанiї, детальний аналiз цiн реалiзацiї природного газу, перевiрку визнання доходiв вiд
реалiзацiї, де Компанiя дiяла як принципал чи агент, та оцiнку сутностi потенцiйно
нестандартних i одноразових значних операцiй, щоб переконатися у тому, що такi операцiї
були належним чином затвердженi i правильно вiдображенi в облiку та розкритi в окремiй
фiнансовiй звiтностi;
o
Ми включили елемент непередбачуваностi до нашого плану аудиту процедури, та
проаналiзували автоматизованi та ручнi бухгалтерськi проводки, щоб визначити, що вони
вiдповiдають комерцiйнiй сутностi та обгрунтованостi, та окремо проаналiзували проводки
вiдносно заздалегiдь визначених критерiїв;
o
Ми провели нашi процедури, зазначенi вище, на вибiрковiй основi у вiдповiдностi до
свого професiйного судження та нашої методологiї аудиту.
Iнша iнформацiя, включаючи звiт про управлiння
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає
окремий звiт про управлiння та Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв (але не включає
окрему фiнансову звiтнiсть та наш звiт аудитора щодо цiєї фiнансової звiтностi), якi ми
отримали до дати випуску цього звiту аудитора, та Рiчний звiт Компанiї, що, як очiкується,
буде надано нам пiсля цiєї дати.
Наша думка iз застереженням щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу
iнформацiю, включаючи окремий звiт про управлiння.
У зв'язку з проведенням нами аудиту окремої фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в
ознайомленнi iз зазначеною вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те, чи наявнi
суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та окремою фiнансовою звiтнiстю або
нашими знаннями, одержаними в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя iнших
можливих суттєвих викривлень.
На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ходi аудиту iнформацiя, наведена у
окремому звiтi про управлiння за фiнансовий рiк, за який пiдготовлена окрема фiнансова
звiтнiсть, вiдповiдає окремiй фiнансовiй звiтностi.
Крiм того, виходячи з нашого знання та розумiння суб'єкта господарювання та його

середовища, отриманих у ходi аудиту, ми зобов'язанi повiдомляти про факт виявлення
суттєвих викривлень в окремому звiтi про управлiння та iншiй iнформацiї, якi ми отримали до
дати цього аудиторського звiту. Ми не маємо що повiдомити у цьому зв'язку.
Якщо при ознайомленнi з Рiчним звiтом Компанiї ми дiйдемо висновку, що в ньому мiститься
суттєве викривлення, ми зобов'язанi довести це до вiдома Комiтету з питань аудиту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та осiб, вiдповiдальних за корпоративне
управлiння, за окрему фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання окремої
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй
контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити
складання окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, за розкриття у вiдповiдних
випадках вiдомостей, що стосуються безперервної дiяльностi, та за складання звiтностi на
основi припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть, крiм випадкiв, коли управлiнський
персонал має намiр лiквiдувати Компанiю або припинити її дiяльнiсть або коли в нього
вiдсутня жодна реальна альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення дiяльностi.
Особи, вiдповiдальнi за корпоративне управлiння, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом пiдготовки фiнансової звiтностi Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi
Наша мета полягає в отриманнi обгрунтованої впевненостi у тому, що окрема фiнансова
звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, та у
випуску аудиторського звiту, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим
рiвнем впевненостi, але не є гарантiєю того, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявляє суттєвi викривлення за їх наявностi. Викривлення можуть виникати внаслiдок
шахрайства або помилки i вважаються суттєвими, якщо можна обгрунтовано очiкувати, що
окремо чи в сукупностi вони вплинуть на економiчнi рiшення користувачiв, якi приймаються
на основi цiєї окремої фiнансової звiтностi.
У ходi аудиту, що проводиться вiдповiдно до МСА, ми застосовуємо професiйне судження та
зберiгаємо професiйний скептицизм протягом всього аудиту. Крiм того, ми виконуємо
наступне:
o
виявляємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики; отримуємо аудиторськi докази, якi є належними та достатнiми i
надають пiдстави для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення в
результатi шахрайства є вищим, нiж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi
помилки, оскiльки шахрайськi дiї можуть включати змову, пiдробку, навмисний пропуск,
викривлене подання iнформацiї та дiї в обхiд системи внутрiшнього контролю;
o
отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї;
o
оцiнюємо належний характер застосованої облiкової полiтики та обгрунтованiсть
бухгалтерських оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, пiдготовленої управлiнським
персоналом;
o
робимо висновок про правомiрнiсть застосування управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi та на основi отриманих аудиторських доказiв висновок про наявнiсть суттєвої невизначеностi у зв'язку з подiями або умовами, якi можуть
викликати значнi сумнiви у спроможностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi. Якщо ми дiйшли висновку про наявнiсть суттєвої невизначеностi, ми

повиннi привернути увагу у нашому аудиторському звiтi до вiдповiдного розкриття
iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi або, якщо таке розкриття є неналежним,
модифiкувати нашу думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих
до дати нашого звiту аудитора. Проте майбутнi подiї або умови можуть призвести до того, що
Компанiя втратить здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
o
проводимо оцiнку подання окремої фiнансової звiтностi в цiлому, її структури та
змiсту, включаючи розкриття iнформацiї, а також того, чи розкриває окрема фiнансова
звiтнiсть операцiї та подiї, покладенi в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовiрне
подання.
Ми здiйснюємо iнформацiйну взаємодiю з особами, вiдповiдальними за корпоративне
управлiння, повiдомляючи їм, серед iншого, про запланований обсяг та строки аудиту, а також
про суттєвi зауваження за результатами аудиту, у тому числi про значнi недолiки системи
внутрiшнього контролю, якi ми виявляємо у ходi аудиту.
Крiм того, ми надаємо особам, вiдповiдальним за корпоративне управлiння, заяву про те, що
ми дотримались усiх вiдповiдних етичних вимог до незалежностi, та поiнформували цих осiб
про всi взаємовiдносини та iншi питання, якi можна обгрунтовано вважати такими, що мають
вплив на незалежнiсть аудитора, i якщо потрiбно, - про заходи, вжитi для усунення загроз, або
застосованi застережнi заходи.
Iз тих питань, про якi ми повiдомили осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння, ми
визначаємо питання, якi були найбiльш значущими для аудиту окремої фiнансової звiтностi за
поточний перiод i, вiдповiдно, є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання у
нашому аудиторському звiтi, крiм випадкiв, коли оприлюднення iнформацiї про цi питання
заборонене законом чи нормативними актами, або коли у надзвичайно рiдкiсних випадках ми
доходимо висновку про те, що iнформацiя про будь-яке питання не повинна бути повiдомлена
у нашому звiтi, оскiльки можливо обгрунтовано передбачити, що негативнi наслiдки
повiдомлення такої iнформацiї перевищать суспiльно значиму користь вiд її повiдомлення.
Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги
Призначення аудитора
Ми вперше були призначенi аудиторами Компанiї за 2015 фiнансовий рiк. Наше призначення
поновлювалося щороку рiшенням акцiонерiв протягом загального перiоду безперервного
призначення аудиторами, який складає 6 рокiв. Наше призначення аудиторами за 2020 рiк
було затверджене Наглядовою радою 3 жовтня 2019 року та загальними зборами акцiонерiв 28
листопада 2019 року.
Ключовий партнер з аудиту, вiдповiдальний за завдання з аудиту, за результатами якого
випущено цей звiт незалежного аудитора, - Волкова Олена Анатолiївна.
ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 0152
Волкова Олена Анатолiївна
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101813
м. Київ, Україна
27 квiтня 2021 року
Звiт незалежного аудитора
Акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА"
Звiт про аудит консолiдованої фiнансової звiтностi
Наша думка iз застереженням
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi нашого звiту
"Основа для висловлення думки iз застереженням", консолiдована фiнансова звiтнiсть
вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, консолiдований фiнансовий стан
материнської компанiї ПАТ "УКРНАФТА" (далi - "Компанiя") та її дочiрнiх пiдприємств (далi
- "Група") станом на 31 грудня 2020 року та консолiдованi фiнансовi результати та

консолiдований рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) i вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах,
вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо
фiнансової звiтностi.
Наш звiт аудитора вiдповiдає нашому додатковому звiту для Комiтету з питань аудиту вiд 22
квiтня 2021 року.
Предмет аудиту
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи включає:
? консолiдований звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2020 року;
? консолiдований звiт про прибуток чи збиток та iнший сукупний дохiд за рiк, що закiнчився
на вказану
дату;
? консолiдований звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату;
? консолiдований звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на вказану дату; та
? примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi, якi включають опис основних принципiв
облiкової
полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.
Основа для висловлення думки iз застереженням
Операцiї та залишки з пов'язаними особами
Група розкрила у Примiтцi 30 до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi залишки та операцiї
з
пов'язаними особами. Станом на дату цього звiту ми не одержали повного перелiку пов'язаних
осiб, в результатi, у нас не було можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi
докази щодо повноти розкриття цiєї iнформацiї станом на 31 грудня 2020 року i за 2020
фiнансовий рiк. Вiдповiдно, ми не мали можливостi визначити, чи будь-якi коригування до
розкриття залишкiв та операцiй з пов'язаними особами були потрiбнi.
Наша думка iз застереженням щодо консолiдованої фiнансової звiтностi за 2019 фiнансовий
рiк також
мала застереження вiдносно цього питання.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Наша
вiдповiдальнiсть
вiдповiдно до цих стандартiв описана далi у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
консолiдованої фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Незалежнiсть
Ми є незалежними по вiдношенню до Групи вiдповiдно до Мiжнародного кодексу етики для
професiйних бухгалтерiв (у тому числi Мiжнародних стандартiв незалежностi) Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону
України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", якi стосуються нашого
аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в Українi. Ми виконали нашi iншi етичнi обов'язки
вiдповiдно до цих вимог i Кодексу РМСЕБ.
Вiдповiдно до всiєї наявної у нас iнформацiї, ми заявляємо, що ми не надавали
неаудиторських послуг, якi забороненi частиною 4 статтi 6 Закону України "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть.
Пояснювальнi параграфи
Iншi непоточнi активи
Ми звертаємо вашу увагу на параграф "Iншi непоточнi активи" у Примiтцi 4 до цiєї
консолiдованої
фiнансової звiтностi, в якiй описана невизначенiсть щодо строкiв i форми врегулювання права
Групи на стягнення вiд ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (надалi,

НАК "Нафтогаз
України") за природний газ в обсязi 9 038 мiльйонiв кубiчних метрiв балансовою вартiстю 3
481 269
тисяч гривень, добутий Групою i фiзично закачаний у Нацiональну газотранспортну систему
України у
попереднiх роках, що вiдображений в iнших непоточних активах станом на 31 грудня 2020
року. Наша
думка не є модифiкованою щодо цього питання.
Складання фiнансової звiтностi у електронному форматi (iXBRL)
Ми звертаємо увагу на параграф "Складання фiнансової звiтностi у електронному форматi
(iXBRL)" у
Примiтцi 3 до консолiдованої фiнансової звiтностi, в якiй описано, що вiдповiдно до
законодавства,
чинного на дату цього звiту незалежного аудитора, консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи
за МСФЗ
повинна складатися i подаватися в єдиному електронному форматi (iXBRL). Як описано в
Примiтцi 3 до консолiдованої фiнансової звiтностi, на дату складання цього аудиторського
звiту керiвництво Групи ще не пiдготувало пакет звiтностi у форматi iXBRL через обставини,
описанi в цiй примiтцi, та планує пiдготувати i подати пакет протягом 2021 року.
Наша думка не є модифiкованою щодо цього питання.
Наш пiдхiд до аудиту
Короткий огляд
? Рiвень суттєвостi: 293 564 тисячi гривень, що складає 5% вiд середнього прибутку/(збитку)
до оподаткування за останнi три роки
? Ми проведи аудит на семи компонентах, якi охоплюють 100% активiв Групи та 100%
доходiв вiд реалiзацiї Групи
? Розрахунки за природний газ iз НАК "Нафтогаз України"
? Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi
? Знецiнення основних засобiв
? Ризик обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом
У процесi планування аудиту ми визначили суттєвiсть та оцiнили ризики суттєвого
викривлення
консолiдованої фiнансової звiтностi. Зокрема, ми проаналiзували, в яких областях
управлiнський
персонал сформував суб'єктивнi судження, наприклад, щодо суттєвих бухгалтерських оцiнок,
що
включало застосування припущень i розгляд майбутнiх подiй, з якими внаслiдок їх характеру
пов'язана невизначенiсть. Як i в усiх наших аудитах, ми також розглянули ризик обходу
механiзмiв внутрiшнього контролю управлiнським персоналом, у тому числi, серед iншого,
оцiнку наявностi ознак необ'єктивностi управлiнського персоналу, яка створює ризик
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Суттєвiсть
Визначення обсягу нашого аудиту зазнало впливу застосування нами суттєвостi. Аудит
призначений для отримання обгрунтованої впевненостi у тому, що консолiдована фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Викривлення можуть виникати внаслiдок
шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо можна обгрунтовано очiкувати,
що окремо чи в сукупностi вони вплинуть на економiчнi рiшення користувачiв, якi
приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
Виходячи з нашого професiйного судження, ми встановили певнi кiлькiснi пороговi значення
для
суттєвостi, у тому числi для суттєвостi на рiвнi консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому,

як показано нижче у таблицi. За допомогою цих значень i з урахуванням якiсних факторiв ми
визначили обсяг нашого аудиту, а також характер, строки проведення та обсяг наших
аудиторських процедур i оцiнили вплив викривлень, за їх наявностi (взятих окремо та в
сукупностi) на консолiдовану фiнансову звiтнiсть у цiлому.
Загальний рiвень суттєвостi Групи - 293 564 тисячi гривень
Як ми її визначили - 5% вiд консолiдованої середньої суми прибутку/(збитку) до
оподаткування за останнi три роки
Обгрунтування застосованого рiвня суттєвостi - Ми встановили рiвень суттєвостi на основi
абсолютних величин середнього прибутку/(збитку) до оподаткування за останнi три роки. Ми
прийняли рiшення використати прибуток/(збиток) до оподаткування, який, на нашу думку, є
базовим показником, на
основi якого користувачi, як правило, оцiнюють результати дiяльностi Групи i який є
загальноприйнятим базовим показником.
У ходi аналiзу прибутку/(збитку) до оподаткування за 2020 рiк та попереднi роки ми звернули
увагу на суттєвi коливання з року в рiк. У результатi, ми дiйшли висновку про доцiльнiсть
використання середнього значення за 2018, 2019 та 2020 роки для забезпечення доречного
рiвня суттєвостi, що краще вiдображає розмiр органiзацiї, оскiльки виключає одноразовi
операцiї та волатильнiсть.
Ми визначили суттєвiсть на рiвнi 5%, який, як свiдчить наш досвiд, знаходиться у дiапазонi
прийнятних кiлькiсних порогових значень суттєвостi за цим показником.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на нашу професiйну думку, мали найбiльше
значення для нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi
питання були розглянутi у контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в
цiлому та при формуваннi нашої думки iз застереженням про цю звiтнiсть, i ми не
висловлюємо окремої думки з цих питань. Крiм питання, описаного у роздiлi "Основа для
висловлення думки iз застереженням", ми визначили питання, якi описанi нижче ключовими
питаннями аудиту, про якi слiд повiдомити у нашому звiтi.
Ключовi питання аудиту
Розрахунки за природний газ iз НАК "Нафтогаз України"
Вiдповiднi розкриття iнформацiї наведенi у Примiтках 4, 9, 25, 27 та 30 до цiєї консолiдованої
фiнансової звiтностi.
У 2020 роцi Група остаточно уклала угоду з НАК "Нафтогаз України" про розрахунок за
природний газ в обсязi 2 061 мiльйон кубiчних метрiв, вироблений i фiзично закачаний у
Нацiональну газотранспортну систему України у 2006 роцi. У 2020 роцi було пiдписано
вiдповiдний договiр купiвлi-продажу й акт приймання-передачi природного газу та отримано
грошовi кошти. Крiм того, у межах цiєї угоди Група отримала передоплату за природний газ
майбутнього видобутку. Передоплату було здiйснено за змiнний обсяг природного газу за
цiною в євро, яку буде визначено на основi ринкових умов та курсу обмiну гривнi по
вiдношенню до євро станом на дату майбутньої реалiзацiї вiдповiдного природного газу.
Надходження коштiв за цими договорами дозволило Групi погасити її податкову
заборгованiсть, накопичену з 2015 року, i сплатити пов'язанi з нею штрафи та пеню, якi Група
нараховувала з того часу.
При облiку цих операцiй Група сформувала наступнi припущення та судження:
- час визнання виручки вiд реалiзацiї природного газу, видобутого в 2006 роцi;
- перiод, необхiдний для погашення передоплати, з урахуванням виробничих планiв iз
видобутку природного газу, майбутнiх цiн на природний газ у євро та курсiв обмiну гривнi по
вiдношенню до євро станом на дати реалiзацiї природного газу;
- коефiцiєнт дисконтування.
Ми вважали цi операцiї ключовим питанням аудиту, оскiльки вони є найбiльш суттєвими
операцiями 2020 фiнансового року i, окрiм впливу на певнi статтi фiнансової звiтностi, також

вплинули на загальну оцiнку спроможностi Групи продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй
основi. Рiвень суджень та оцiнок, застосованих в облiку передоплати, отриманої вiд НАК
"Нафтогаз України", i величина усiх цих операцiй мали суттєвий вплив на консолiдовану
фiнансову звiтнiсть та наш аудит.
Ключовi судження та припущення розкритi у Примiтцi 4.
Якi аудиторськi процедури були виконанi стосовно ключових питань аудиту
Серед iнших аудиторських процедур ми виконали наступне:
? Ми перевiрили договори купiвлi-продажу, вiдповiднi акти приймання-передачi та пов'язанi з
ними платежi, здiйсненi НАК "Нафтогаз України";
? Ми також оцiнили облiк реалiзацiї природного газу видобутку 2006 року i первiсне визнання
передоплати та її подальший облiк. Ми також критично проаналiзували обгрунтованiсть
суттєвих управлiнських припущень та оцiнок, застосованих управлiнським персоналом при
облiку зазначених вище операцiй, iз посиланням на виробничi плани Групи, ринковi данi,
зовнiшнi iндикатори, де це застосовно, та дiйшли висновку, що використанi припущення
знаходяться у прийнятному дiапазонi;
? Ми оцiнили вiдповiднi розкриття iнформацiї в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.
Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи та iншi
Вiдповiднi розкриття iнформацiї наведенi у Примiтках 4, 25 та 29 до цiєї консолiдованої
фiнансової звiтностi.
У зв'язку з несплатою або несвоєчасною сплатою рентної плати, податку на прибуток та
податку на додану вартiсть з 2015 року, Група визнала забезпечення пiд можливi штрафи та
пенi, як зазначено у Примiтцi 25 до консолiдованої фiнансової звiтностi. Крiм того, через
можливi рiзнi iнтерпретацiї та змiни податкового й iншого законодавства України, тлумачення
положень податкового законодавства Групою можуть бути потенцiйно поставленi пiд сумнiв
податковими органами чи наслiдки судових процесiв, стороною яких є Група, можуть бути не
на користь ПАТ "УКРНАФТА", у зв'язку з чим Група розкрила у Примiтцi 29 iнформацiю про
свої умовнi зобов'язання.
У груднi 2020 року Група переважно погасила свою податкову заборгованiсть i сплатила
пов'язанi з нею штрафи та пенi, нарахованi з 2015 року.
Управлiнський персонал облiковує забезпечення пiд штрафи та пенi за несвоєчасну сплату
податкiв у статтi "Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи". Для розрахунку суми
забезпечення пiд штрафи та пенi управлiнський персонал зробив такi основнi припущення,
iнформацiя про якi розкрита у Примiтцi 4: дата сплати податкового зобов'язання та дата, на
яку сума податкових повiдомлень-рiшень стає узгодженою. Крiм того, Група вживає заходи
щодо оскарження решти випущених податковими органами податкових повiдомлень-рiшень
щодо рентної плати i вважає, що вона матиме змогу вiдстояти свою позицiю, отже, розкриває
iнформацiю про вiдповiднi податковi повiдомлення-рiшення у складi забезпечень з огляду на
невизначенiсть сум та/чи строкiв.
Цi забезпечення та умовнi зобов'язання, операцiї з погашення податкової заборгованостi та
сплати вiдповiдних штрафiв i пенi, як i сума решти податкових повiдомлень- рiшень, є
значними для цiлей нашого аудиту з огляду на рiвень суджень, якi застосовуються при їх
оцiнцi, та величини балансової вартостi або суми, що розкривається у звiтностi як потенцiйнi
позицiї впливу, вiдповiдно.
Ключовi судження та припущення розкритi у Примiтках 4, 25 та 29.
У ходi наших аудиторських процедур ми виконали наступне:
? Ми перевiрили математичну точнiсть розрахункiв та критично проаналiзували коректнiсть
припущень, застосованих управлiнським персоналом, з урахуванням положень чинного
податкового законодавства, поточної судової практики та врегулювання аналогiчних питань у
минулому;
? Ми залучили своїх внутрiшнiх експертiв iз податкових та юридичних питань для проведення

оцiнки податкових ризикiв та оцiнки потенцiйної суми тих ризикiв, рiвень яких за
результатами оцiнки був вище, нiж "вiдсутнiй", включаючи аналiз результатiв останнiх
податкових перевiрок та значних податкових спорiв Групи;
? Ми проаналiзували незавершенi судовi процеси Групи для оцiнки повноти забезпечень,
зобов'язань та умовних зобов'язань, розкритих управлiнським персоналом в консолiдованiй
фiнансовiй звiтностi. Ми проаналiзували рiшення судiв, щоб переконатися у наявностi
результатiв розгляду аналогiчних справ, якi пiдтверджують судження та облiковi оцiнки,
сформованi Групою. В рамках цiєї процедури, ми звернулися до зовнiшнiх та внутрiшнiх
юристiв, якi представляють Компанiю в цих судових справах та отримали розумiння їх оцiнки
вiрогiдностi та сум, необхiдних для врегулювання цих спорiв;
? Ми перевiрили угоду про погашення податкових зобов'язань з податку на прибуток, податку
на додану вартiсть (ПДВ) та рентної плати включно з нарахованими штрафами та пенею за
несвоєчасну сплату вказаних податкiв, вiдповiднi платежi, здiйсненi Групою, та звiрки з
регiональними податковими органами сум податкової заборгованостi, штрафiв i пенi за
несвоєчасну сплату податкiв та оскаржених податкових повiдомлень- рiшень. Ми перевiрили
математичну точнiсть нарахування забезпечень пiд штрафи та пенi за несвоєчасну сплату
податкiв за рiк i звiрили погашення заборгованостi з платежами, здiйсненими Групою;
? Ми провели нашi процедури на вибiрковiй основi у вiдповiдностi до свого професiйного
судження та нашої методологiї аудиту;
? Ми оцiнили вiдповiднi розкриття iнформацiї в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.
Знецiнення основних засобiв Вiдповiднi розкриття iнформацiї наведенi у Примiтках 4, 15, 17,
18 та 19 до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до облiкової полiтики Групи, на кожну звiтну дату Група проводить оцiнку
наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв. При наявностi будь-яких таких
ознак основнi засоби тестуються на предмет знецiнення. Група залучила незалежного
оцiнювача для проведення тесту на знецiнення своїх основних засобiв станом на 1 жовтня
2020 року через те, що ключовi ознаки знецiнення iснували станом на 1 жовтня 2020 року i, за
оцiнками керiвництва, суттєвi припущення, використанi в моделях знецiнення на 1 жовтня
2020 року, залишалися незмiнними до 31 грудня 2020 року. В результатi проведеного
тестування Компанiя визнала суттєвi збитки вiд знецiнення активiв.
Це питання є значним для цiлей нашого аудиту з огляду на рiвень застосованих суджень та
величину балансової вартостi основних засобiв для консолiдованої фiнансової звiтностi та
нашого аудиту.
Ключовi судження та припущення розкритi у Примiтцi 4.
У ходi наших аудиторських процедур ми виконали наступне:
? Ми залучили наших внутрiшнiх експертiв з оцiнки до складу команди аудиторiв для оцiнки
обгрунтованостi методологiї, застосованої незалежним оцiнювачем при проведеннi тесту на
знецiнення основних засобiв, в тому числi перевiрки розрахунку середньозваженої вартостi
капiталу;
? Ми протестували вхiднi параметри, використанi при знецiненнi основних засобiв, на предмет
їх повноти та коректностi;
? Ми робили запити працiвникам на рiзних рiвнях органiзацiйної структури Групи,
включаючи технiчних спецiалiстiв, щоб переконатися у доказах, якi ми отримали пiд час
тестування вхiдних параметрiв та перевiрки коректностi припущень;
? Ми проаналiзували судження управлiнського персоналу при визначеннi одиниць, якi
генерують грошовi кошти, та припущення, покладенi в основу прогнозу потокiв грошових
коштiв, переважно тi, на основi яких результат є найбiльш чутливим, наприклад, цiна на
нафту, обсяги виробництва, обсяги реалiзацiї на АЗС, середньозважена вартiсть капiталу;
? Ми перевiрили математичну точнiсть моделей знецiнення та коректнiсть порiвняння та
вiднесення результатiв на балансову вартiсть окремих статей основних засобiв. Крiм того, ми
оцiнили обгрунтованiсть методу вiднесення результатiв знецiнення на окремi активи,

застосованого управлiнським персоналом.
Ризик обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас пiд час кожного аудиту розглядати ризик
обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом як значний ризик.
Управлiнський персонал є у виключному положеннi для можливостi здiйснення шахрайства
через його здатнiсть манiпулювати бухгалтерськими записами внаслiдок обходу контролiв, якi
за iнших умов працюють ефективно. Правлiння постiйно продовжує вдосконалювати
структуру корпоративного управлiння та внутрiшнi контролi i середовище контролiв Групи,
якi дозволять вживати належних заходiв щодо мiнiмiзацiї ризикiв шахрайства. У квiтнi-травнi
2019 року були створенi та у 2020 роцi повнiстю функцiонували Комiтет з питань аудиту,
Комiтет з питань призначень i винагород, Комiтет з питань етики та Комiтет з питань сталого
розвитку.
Ми оцiнювали ризик обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом як
такий, що потребує особливої уваги в ходi аудиту поточного року i, таким чином, визначили,
що вiн є ключовим питанням аудиту.
У ходi наших аудиторських процедур ми виконали
наступне:
? Ми оцiнили загальну систему контролю Групи, включаючи процеси авторизацiї та лiмiти
повноважень, передбачених Статутом. У ходi розробки наших аудиторських процедур ми
розглядали ряд превентивних контролiв, впроваджених Компанiєю. Ми також оцiнили
поточний стан недолiкiв системи внутрiшнього контролю, якi ми виявили у минулих роках, та
дотримання законiв i нормативно-правових актiв, якi є релевантними для цiлей аудиту
консолiдованої фiнансової звiтностi. Процедури, зазначенi вище, допомогли нам визначити
вiдповiднi аудиторськi процедури для усунення цього ризику;
? Ми оцiнили ризик та проаналiзували наявнiсть будь-яких доказiв необ'єктивностi
управлiнського персоналу або значну змiну пiдходу до суттєвих облiкових оцiнок та суджень,
якi стосуються консолiдованої фiнансової звiтностi, порiвняно з попереднiм роком. Ми
переглянули протоколи засiдань органiв корпоративного управлiння Групи, концентруючись
на питаннях, що можуть свiдчити про ризики обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв
управлiнським персоналом;
? Ми робили запити працiвникам на рiзних рiвнях органiзацiйної структури Групи, щоб
переконатися у послiдовностi тверджень, якi ми отримали вiд управлiнського персоналу як
усно, так i у письмовiй формi. Ми протестували звiрки з третiми сторонами та отримали вiд
них листи- пiдтвердження (в тому числi вiд банкiв, окремих постачальникiв та клiєнтiв,
зовнiшнiх юридичних консультантiв) для цiлей визначення iснування та повноти
господарських операцiй. Ми проаналiзували цiни закупiвель та цiни реалiзацiї й iншi умови
контрактiв та порiвняли їх з ринковими;
? Ми проаналiзували як юридичну форму, так i суть суттєвих договорiв Групи. Серед iнших
процедур ми також провели докладний аналiз iндивiдуального пiдходу до оцiнки очiкуваних
кредитних збиткiв щодо дебiторської заборгованостi вiд найбiльших клiєнтiв Групи,
детальний аналiз цiн реалiзацiї природного газу, перевiрку визнання доходiв вiд реалiзацiї, де
Група дiяла як принципал чи агент, та оцiнку сутностi потенцiйно нестандартних i
одноразових значних операцiй, щоб переконатися у тому, що такi операцiї були належним
чином затвердженi i правильно вiдображенi в облiку та розкритi у консолiдованiй фiнансовiй
звiтностi;
? Ми включили елемент непередбачуваностi до нашого плану аудиту процедури, та
проаналiзували автоматизованi та ручнi бухгалтерськi проводки, щоб визначити, що вони
вiдповiдають комерцiйнiй сутностi та обгрунтованостi, та окремо проаналiзували проводки
вiдносно заздалегiдь визначених критерiїв;
? Ми провели нашi процедури, зазначенi вище, на вибiрковiй основi у вiдповiдностi до свого
професiйного судження та нашої методологiї аудиту.

Як ми визначили обсяг групового аудиту
Ми визначили обсяг аудиту таким чином, щоб ми мали змогу виконати роботу у достатньому
обсязi для отримання пiдстав для висловлення нашої думки про консолiдовану фiнансову
звiтнiсть у цiлому з урахуванням структури Групи, облiкових процесiв та механiзмiв
контролю, якi використовує Група, а також з урахуванням специфiки галузi, в якiй Група
здiйснює свою дiяльнiсть.
Наш аудит було зосереджено на аудитi ПАТ "УКРНАФТА", його двох дочiрнiх пiдприємств,
двох спiльних операцiях одного дочiрнього пiдприємства, одного спiльного пiдприємства та
одної асоцiйованої компанiї. Ми визначили природу та глибину наших аудиторських процедур
на компонентах Групи, щоб впевнитися, що ми виконати роботу у достатньому обсязi для
того, щоб мати змогу висловити нашу думку про консолiдовану фiнансову звiтнiсть у цiлому.
Члени аудиторської команди вiдвiдали компоненти Групи у рiзних регiонах України для того,
щоб впевнитися в наявностi активiв Групи, вiдповiдностi груповим процедурам та полiтикам i
отримати iншi докази, якi дають змогу висловити нашу думку. Аудит усiх компонентiв Групи
проведено тiєю ж аудиторською командою, i ми не покладалися на iншi аудиторськi команди.
Крiм того, аудит консолiдацiї та розкриття до фiнансової звiтностi Групи було проведено тiєю
ж аудиторською командою у головному офiсi ПАТ "УКРНАФТА".
Проводячи зазначенi вище процедури на компонентах разом iз додатковими процедурами на
груповому рiвнi, ми отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо консолiдованої
фiнансової звiтностi Групи в цiлому для надання пiдстав для висловлення нашої думки iз
застереженням щодо консолiдованої фiнансової звiтностi.
Iнша iнформацiя, включаючи звiт про управлiння
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає
консолiдований звiт про управлiння та Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв (але не
включає консолiдовану фiнансову звiтнiсть та наш звiт аудитора щодо цiєї фiнансової
звiтностi), якi ми отримали до дати випуску цього звiту аудитора.
Наша думка iз застереженням щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на
iншу iнформацiю, включаючи консолiдований звiт про управлiння.
У зв'язку з проведенням нами аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi наш обов'язок
полягає в ознайомленнi iз зазначеною вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те,
чи наявнi суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою
звiтнiстю або нашими знаннями, одержаними в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя
iнших можливих суттєвих викривлень.
На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ходi аудиту iнформацiя, наведена у
консолiдованому звiтi про управлiння за фiнансовий рiк, за який пiдготовлена консолiдована
фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.
Крiм того, виходячи з нашого знання та розумiння суб'єкта господарювання та його
середовища, отриманих у ходi аудиту, ми зобов'язанi повiдомляти про факт виявлення
суттєвих викривлень у консолiдованому звiтi про управлiння та iншiй iнформацiї, якi ми
отримали до дати цього аудиторського звiту. Ми не маємо що повiдомити у цьому зв'язку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та осiб, вiдповiдальних за корпоративне
управлiння, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо фiнансової звiтностi, а також за
такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати безперервну дiяльнiсть, за розкриття
у вiдповiдних випадках вiдомостей, що стосуються безперервної дiяльностi, та за складання

звiтностi на основi припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть, крiм випадкiв, коли
управлiнський персонал має намiр лiквiдувати Групу або припинити її дiяльнiсть або коли в
нього вiдсутня жодна реальна альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення дiяльностi.
Особи, вiдповiдальнi за корпоративне управлiння, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом пiдготовки фiнансової звiтностi Групи.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi
Наша мета полягає в отриманнi обгрунтованої впевненостi у тому, що консолiдована
фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки, та у випуску аудиторського звiту, що мiстить нашу думку. Обгрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, але не є гарантiєю того, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА, завжди виявляє суттєвi викривлення за їх наявностi. Викривлення можуть
виникати внаслiдок шахрайства або помилки i вважаються суттєвими, якщо можна
обгрунтовано очiкувати, що окремо чи в сукупностi вони вплинуть на економiчнi рiшення
користувачiв, якi приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
У ходi аудиту, що проводиться вiдповiдно до МСА, ми застосовуємо професiйне судження та
зберiгаємо професiйний скептицизм протягом всього аудиту. Крiм того, ми виконуємо
наступне:
? виявляємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики; отримуємо аудиторськi докази, якi є належними та достатнiми i
надають пiдстави для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення в
результатi шахрайства є вищим, нiж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi
помилки, оскiльки шахрайськi дiї можуть включати змову, пiдробку, навмисний пропуск,
викривлене подання iнформацiї та дiї в обхiд системи внутрiшнього контролю;
? отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Групи;
? оцiнюємо належний характер застосованої облiкової полiтики та обгрунтованiсть
бухгалтерських оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, пiдготовленої управлiнським
персоналом;
? робимо висновок про правомiрнiсть застосування управлiнським персоналом припущення
про безперервнiсть дiяльностi та на основi отриманих аудиторських доказiв - висновок про
наявнiсть суттєвої невизначеностi у зв'язку з подiями або умовами, якi можуть викликати
значнi сумнiви у спроможностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Якщо ми дiйшли висновку про наявнiсть суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути
увагу у нашому аудиторському звiтi до вiдповiдного розкриття iнформацiї у консолiдованiй
фiнансовiй звiтностi або, якщо таке розкриття є неналежним, модифiкувати нашу думку. Нашi
висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
Проте майбутнi подiї або умови можуть призвести до того, що Група втратить здатнiсть
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
? проводимо оцiнку подання консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому, її структури та
змiсту, включаючи розкриття iнформацiї, а також того, чи розкриває консолiдована фiнансова
звiтнiсть операцiї та подiї, покладенi в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовiрне
подання;
? отримуємо достатнi прийнятнi аудиторськi докази щодо фiнансової iнформацiї суб'єктiв
господарювання або напрямкiв господарської дiяльностi у складi Групи для висловлення
думки про консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Ми вiдповiдаємо за спрямування, нагляд та
проведення аудиту Групи. Ми одноосiбно вiдповiдаємо за нашу аудиторську думку.
Ми здiйснюємо iнформацiйну взаємодiю з особами, вiдповiдальними за корпоративне
управлiння, повiдомляючи їм, серед iншого, про запланований обсяг та строки аудиту, а також
про суттєвi зауваження за результатами аудиту, у тому числi про значнi недолiки системи

внутрiшнього контролю, якi ми виявляємо у ходi аудиту.
Крiм того, ми надаємо особам, вiдповiдальним за корпоративне управлiння, заяву про те, що
ми дотримались усiх вiдповiдних етичних вимог до незалежностi, та поiнформували цих осiб
про всi взаємовiдносини та iншi питання, якi можна обгрунтовано вважати такими, що мають
вплив на незалежнiсть аудитора, i якщо потрiбно - про заходи, вжитi для усунення загроз, або
застосованi застережнi заходи.
Iз тих питань, про якi ми повiдомили осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння, ми
визначаємо питання, якi були найбiльш значущими для аудиту консолiдованої фiнансової
звiтностi за поточний перiод i, вiдповiдно, є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання у нашому аудиторському звiтi, крiм випадкiв, коли оприлюднення iнформацiї про цi
питання заборонене законом чи нормативними актами, або коли у надзвичайно рiдкiсних
випадках ми доходимо висновку про те, що iнформацiя про будь-яке питання не повинна бути
повiдомлена у нашому звiтi, оскiльки можливо обгрунтовано передбачити, що негативнi
наслiдки повiдомлення такої iнформацiї перевищать суспiльно значиму користь вiд її
повiдомлення.
Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги
Призначення аудитора
Ми вперше були призначенi аудиторами Групи за 2015 фiнансовий рiк. Наше призначення
поновлювалося щороку рiшенням акцiонерiв протягом загального перiоду безперервного
призначення аудиторами, який складає 6 рокiв. Наше призначення аудиторами за 2020 рiк
було затверджене Наглядовою радою 3 жовтня 2019 року та загальними зборами акцiонерiв 28
листопада 2019 року.
Ключовий партнер з аудиту, вiдповiдальний за завдання з аудиту, за результатами якого
випущено цей звiт незалежного аудитора, - Волкова Олена Анатолiївна.
ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 0152
Волкова Олена Анатолiївна
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101813
м. Київ, Україна
27 квiтня 2021 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностiи та стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i
юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової
звiтностi, а також звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан Товариства i юридичних осiб, якi
перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних
ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

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

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про

Вид інформації

1
14.02.2020

інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
17.02.2020

09.04.2020

10.04.2020

20.05.2020
10.06.2020
25.06.2020
30.07.2020

25.05.2020
11.06.2020
26.06.2020
31.07.2020

30.07.2020
10.12.2020
10.12.2020

31.07.2020
11.12.2020
11.12.2020

3
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)

