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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00135390
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04053, м. Київ, пров. Несторiвський, буд. 3-5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 506-10-45 (044) 506-12-01
6. Електронна поштова адреса
OFilatova@ukrnafta.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2018
(дата)
2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 82
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.ukrnafta.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2018
(дата)
30.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
У змiстi вiдмiчена iнформацiя, яка розкрита в регулярнiй рiчнiй iнформацiї емiтента.
У формi "Основнi вiдомостi про емiтента" зазначено три основнi види дiяльностi, крiм того
вiдповiдно до Єдиного реєстру юридичних осiб ПАТ "УКРНАФТА" може здiйснювати такi
види дiяльностi: 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;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах; 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.
У формi "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" емiтентом
розкрита iнформацiя, щодо отриманих лiцензiй (дозволiв) апаратом управлiння емiтента по
основних видах дiяльностi в звiтному перiодi. Окрiм того, структурними пiдроздiлами емiтента
були отриманi лiцензiї (дозволи) щодо: експлуатацiї машин, механiзмiв, устаткування
пiдвищеної небезпеки - 31 шт.; робiт пiдвищеної небезпеки - 27 шт.; викидiв забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря - 120 шт.; спецiального водокористування - 24 шт.; утворення
вiдходiв - 28 шт.; скиду стiчних вод - 1 шт.; проведення робiт з джерелами iонiзуючого

X

випромiнювання - 1 шт.; роздрiбної торгiвлi тютюновими та алкогольними виробами - 491 шт.;
роздрiбної
торгiвлi
пальним
19
шт.
До складу регулярної рiчної iнформацiї за 2017 рiк не включенi наступнi форми:
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
рейтингових агентств. "Iнформацiя про дивiденди" - у звiтному перiодi дивiденди за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та 2016 рiк не нараховувались
(протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 18.05.2017 року). Протягом звiтного перiоду
ПАТ «УКРНАФТА» 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, шляхом зарахування зустрiчних
однорiдних вимог тощо. Належне та повне виконання ПАТ «УКРНАФТА» рiшень Загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРНАФТА» вiд 10.10.2014 року та вiд 22.07.2015 року, ускладнене
iснуванням низки перешкоджаючих обставин, якi мають об’єктивний характер. Серед яких,
невирiшеним залишається iсторичне газове питання щодо повернення мажоритарним
акцiонером - НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укртрансгаз» Товариству всiх обсягiв
природного газу видобутку попереднiх перiодiв, реалiзацiя яких на ринкових умовах дозволила
би Товариству належним чином та своєчасно виконувати взятi зобов’язання, у тому числi щодо
виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства. Вiдсутнi жоднi виправдання щодо свiдомого
протиправного невиконання НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укртрансгаз» остаточного
рiшення Господарського суду мiста Києва вiд 20.01.2011 року по справi № 6/521, що набуло
законної сили 19.05.2014 року, про повернення власнику - ПАТ «УКРНАФТА» його майна - 2
061 805,134 тис.куб.м. природного газу видобутку 2006 року. Крiм того, значних фiнансових
втрат ПАТ «УКРНАФТА» зазнає у зв’язку з тривалою протиправною бездiяльнiстю Державної
служби геологiї та надр України i вiдмовою останньої продовжувати спецдозволи на видобуток
вуглеводнiв. Цi обставини не дають змоги стабiлiзувати фiнансове становище Товариства та
вирiшити одну з ключових проблем - податкової заборгованостi, яка у свою чергу являється
основною перепоною розв’язання питання погашення взятих дивiдендних зобов’язань.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - облiгацiї емiтентом не випускались. "Iнформацiя про iншi
цiннi папери, випущенi емiтентом" - емiтентом не випускались iншi цiннi папери. "Iнформацiя
про похiднi цiннi папери" - емiтентом не випускались похiднi цiннi папери. "Iнформацiя про
викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод операцiй з викупу власних
акцiй не здiйснювалось. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - у звiтний перiод вiдповiдними
органами управлння Товариства такi рiшення не приймались. "Iнформацiя про забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних
паперiв. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних облiгацiй. "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" - за
звiтний перiод емiтент не здiйснював iпотечне покриття. "Iнформацiя про випуски iпотечних
сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати. "Iнформацiя щодо
реєстру iпотечних активiв" -вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних
сертифiкатiв. "Основнi вiдомостi про ФОН" вiдсутнi в зв'язку з тим, що Товариство не є
емiтентом сертифiкатiв ФОН. "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" вiдсутня в зв'язку з
тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. "Iнформацiя про осiб, що
володiють сертифiкатами ФОН" вiдсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало
випуски сертифiкатiв ФОН. "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" вiдсутнiй в зв'язку з
тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. "Правила ФОН" вiдсутнi в
зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. "Звiт про стан об'єкта
нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється
шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва" вiдсутнiй в зв'язку з тим,
що Товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктом (частиною об’єкта) житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя АО1 № 795047
3. Дата проведення державної реєстрації
31.03.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
13557127.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
50
8. Середня кількість працівників (осіб)
23461
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. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АБ «Пiвденний»
2) МФО банку
328209
3) поточний рахунок
26008010005562
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АБ «Пiвденний»
5) МФО банку
328209
6) поточний рахунок
26008010005562

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

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

БС150-2603.01.2017
0233198

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-2603.01.2017
0233199

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-2603.01.2017
0233203

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-2603.01.2017
0233200

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-2603.01.2017
0233201

український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-2603.01.2017
0233202

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-2603.01.2017
0231999

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-2603.01.2017
0232000

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

СА150-2603.01.2017
0232001

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-2603.01.2017
0232002

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-2603.01.2017
0232003

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення строку
його дiї

СА150-2603.01.2017
0232004

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-2603.01.2017
0232005

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-2603.01.2017
0232006

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-2603.01.2017
0232007

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-2603.01.2017
0232008

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-2603.01.2017
0232009

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-2603.01.2017
0232010

СА150-2603.01.2017
0232011

СА150-2603.01.2017
0232012

СА400-7411.01.2017
0234212

СА400-7411.01.2017
0234206

Опис

15.03.2022

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2017

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2017

використано

СА400-7411.01.2017
0234207

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2017

використано

СА400-7411.01.2017
0234208

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2017

використано

СА400-7411.01.2017
0234211

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

Український
державний центр
радiочастот

використано

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

Український
державний центр
радiочастот

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

Український
державний центр
радiочастот

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2017

використано

СА400-7411.01.2017
0234213

Український
державний центр
радiочастот
використано

31.10.2017

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

СА400-7411.01.2017
0234209

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

СА400-7411.01.2017
0234218

СА400-7411.01.2017
0234216

СА400-7411.01.2017
0234210

СА400-7411.01.2017
0234217

СА400-7411.01.2017
0234214

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2017

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2017

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2017

використано

СА400-7411.01.2017
0234215

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

31.10.2017

використано

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

Український
державний центр
радiочастот

використано

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

31.10.2017

використано

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

Український
державний центр
радiочастот
використано

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

31.10.2017

використано

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

Український
державний центр
радiочастот

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2017

використано

БС150-7315.02.2017
0238397

Український
державний центр
радiочастот

02.02.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-7315.02.2017
0238398

Український
державний центр
радiочастот

02.02.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-7315.02.2017
0238399

Український
державний центр
радiочастот

02.02.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

БС150-7330.03.2017
0242808

Український
державний центр
радiочастот

14.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-7430.03.2017
0242809

Український
державний центр
радiочастот

14.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-7430.03.2017
0242810

Український
державний центр
радiочастот

14.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-5913.04.2017
0330046

Український
державний центр
радiочастот

21.06.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

ШПС-590346234

13.03.2017

Український
державний центр
радiочастот

25.05.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-4618.05.2017
0253200

Український
державний центр
радiочастот

27.06.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-4618.05.2017
0253199

Український
державний центр
радiочастот

27.06.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-4618.05.2017
0253206

Український
державний центр
радiочастот

27.06.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-4618.05.2017
0253204

Український
державний центр
радiочастот

27.06.2022

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

планується використання дозволу до закiнчення термнiу
його дiї

СА150-4618.05.2017
0253203

Український
державний центр
радiочастот

27.06.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-4618.05.2017
0253202

Український
державний центр
радiочастот

27.06.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-4618.05.2017
0253207

Український
державний центр
радiочастот

27.06.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-4618.05.2017
0253201

Український
державний центр
радiочастот

27.06.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-4618.05.2017
0253205

Український
державний центр
радiочастот

27.06.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА150-4618.05.2017
0253208

Український
державний центр
радiочастот

27.06.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-2609.06.2017
0340461

Український
державний центр
радiочастот

15.03.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-2615.05.2017
0250912

Український
державний центр
радiочастот

07.06.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiолелектронного засобу аналогового
ультракоторкохвильвого радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiолелектронного засобу аналогового
ультракоторкохвильвого радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiолелектронного засобу аналогового
ультракоторкохвильвого радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiолелектронного засобу аналогового
ультракоторкохвильвого радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

ШПС-740356991

12.07.2017

Український
державний центр
радiочастот

01.08.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

ШПС-740356990

12.07.2017

Український
державний центр
радiочастот

01.08.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-5918.08.2017
0269119

Український
державний центр
радiочастот

12.09.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-5918.08.2017
0269118

Український
державний центр
радiочастот

12.09.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС150-5918.08.2017
0269120

Український
державний центр
радiочастот

12.09.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

ШПС-740395966

26.09.2017

Український
державний центр
радiочастот

04.11.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

ШПС-260408248

07.11.2017

Український
державний центр
радiочастот

05.12.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

ШПС-740408687

22.11.2017

Український
державний центр
радiочастот

11.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС400-7422.11.2017
0409083

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

експлуатацiя радiолелектронного засобу аналогового
ультракоторкохвильвого радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби

БС400-7422.11.2017
0409088

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

БС400-7422.11.2017
0409089

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409098

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409097

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409096

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409095

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409094

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409093

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409092

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
сухопутної рухомої служби
Опис

Реєстрацiя небезпечних факторiв для 2-амiноетанолу
Опис

Реєстрацiя небезпечних факторiв для барiй сульфату
Опис

роботи пiдвищенної небезпеки

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409091

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409090

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409087

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409086

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409085

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

СА400-7422.11.2017
0409090

Український
державний центр
радiочастот

31.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

В000226

18.05.2017

Комiтет гiгiєнiчного
регламентування
МОЗ України

02.04.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

В000032

26.06.2017

Комiтет гiгiєнiчного
регламентування
МОЗ України

25.06.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

182.17.30

17.10.2017

Центральний апарат
Держпрацi

17.10.2022

Опис

роботи пiдвищенної небезпеки

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

178.17.30
Опис

роботи пiдвищенної небезпеки

роботи пiдвищенної небезпеки

випробування

роботи пiдвищеної небезпеки

роботи пiдвищеної небезпеки

роботи пiдвищеної небезпеки

роботи пiдвищеної небезпеки

роботи пiдвищеної небезпеки

роботи пiдвищеної небезпеки

17.10.2017 Держгiрпромнагляду

17.10.2022

06.11.2017

Центральний апарат
Держпрацi

06.11.2022

07.10.2017

Центральний апарат
Держпрацi

17.10.2022

28.09.2017

Центральний апарат
Держпрацi

28.09.2022

17.10.2017

Центральний апарат
Держпрацi

17.10.2022

17.10.2017

Центральний апарат
Держпрацi

17.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

181.17.30
Опис

17.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

185.17.30
Опис

Центральний апарат
Держпрацi

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

180.17.30
Опис

17.10.2017

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

76.17.30
Опис

17.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

179.17.30
Опис

Центральний апарат
Держпрацi

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

269.17.30
Опис

17.10.2017

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

176.17.30
Опис

17.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

75.17.30
Опис

Центральний апарат
Держпрацi

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

177.17.30
Опис

17.10.2017

17.10.2017

Центральний апарат
Держпрацi

17.10.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

дiяльнiсть з обiгу наркотичних засобiв, психотропних
речовин i прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) Перелiку
наркотичних засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв
Опис

Державна служба
лiцензiйний
України з лiкарських
02.11.2017
реєстр
засобiв та контролю
за наркотиками

02.11.2022

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

Державна служба
України з питань
602-123-20безпечностi
02.11.2017
Необмежена
4/1163
харчових продуктiв
та захисту
споживачiв

виробництво амiаку

Опис

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами

Опис

термiн необмежени, планується використання дозволу до
закiнчення термiну його дiї

Державна служба
України з питань
602-123-20безпечностi
19.06.2017
Необмежена
4/19359
харчових продуктiв
та захисту
споживачiв
термiн необмежений, планується використання дозволу до
закiнчення термiну його дiї

Державна служба
України з питань
602-123-20безпечностi
29.06.2017
3/21094
харчових продуктiв
та захисту
споживачiв

використання метанолу

Опис

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

7-03/1230388/1017

видобуток вуглеводнiв Державна екологiчна
експертиза (Росiльнянське родовище)
Опис

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами

Опис

29.06.2022

Мiнiстерство
екологiї та
14.12.2017
природних ресурсiв
України

14.12.2020

планується використання дозволу до закiнчення термiну
його дiї

Державна служба
України з питань
602-123-20безпечностi
29.12.2017
Необмежена
4/40956
харчових продуктiв
та захисту
споживачiв
термiн необмежений, планується використання дозволу до
закiнчення термiну його дiї

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БОРИСЛАВСЬКА НАФТОВА КОМПАНIЯ" В ФОРМI
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
22402928
4) місцезнаходження
Львiвська обл., м. Борислав
5) опис
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 25,10 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
1) найменування
СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАШТАН ПЕТРОЛЕУМ ЛТД"
2) організаційно-правова форма
995
3) код за ЄДРПОУ
23703371
4) місцезнаходження
м. Київ
5) опис
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 55,00 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
1) найменування
СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД" (ЯК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ)
2) організаційно-правова форма
995
3) код за ЄДРПОУ
23152126
4) місцезнаходження
м. Київ
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

232
3) код за ЄДРПОУ
25200208
4) місцезнаходження
м. Київ
5) опис
Форма участi - акцiонер.
Належить емiтенту 74,00 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ТРАНСПОРТНО-ВИРОБНИЧА
ФIРМА "НАФТОТРАНССЕРВIС"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
25653832
4) місцезнаходження
Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський р-н, м. Надвiрна
5) опис
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 49,90 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРОФIРМА МИКОЛАЇВКА"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
31141997
4) місцезнаходження
Чернiгiвська обл., Прилуцький район, село Миколаївка
5) опис
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 99,96 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВОСКРЕСЕНСЬКЕ-АГРО"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32415151
4) місцезнаходження
Чернiгiвська обл., Варвинський р-н, с. Воскресенське

5) опис
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 99,92 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " КАЧАНОВЕ-АГРО"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32387266
4) місцезнаходження
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Качанове
5) опис
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 99,97 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОЛИВ'ЯНЕ-АГРО"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32468774
4) місцезнаходження
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Полив'яне
5) опис
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 99,98 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ" ОХТИРКА - АГРО"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32364689
4) місцезнаходження
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Куземин
5) опис
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 99,98 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРОФIРМА "ДЖЕРЕЛО"

2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32166189
4) місцезнаходження
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Супрунiвка
5) опис
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 99,99 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

1

2

3

4

17.06.2016

17.06.2016

Мануiлова Яна Iгорiвна

(044) 506-10-45,
YManuilova@Ukrnafta.com

Опис

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

Згiдно з наказом ПАТ "УКРНАФТА" вiд 17.06.2016 року №226 до моменту обрання
Наглядовою радою ПАТ "УКРНАФТА" корпоративного секретаря тимчасове виконання
обов’язкiв останнього покладено на провiдного юрисконсульта правового вiддiлу Департаменту
юридичного забезпечення ПАТ "УКРНАФТА" Мануiлову Яну Iгорiвну, яку вiдповiдно до
наказу ПАТ "УКРНАФТА" вiд 08.07.2016 року № 218-к перемiщено у межах посади до складу
управлiння правового забезпечення Департаменту юридичного забезпечення.

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

Відсоток акцій (часток, паїв),
Ідентифікаційний код
які належать засновнику та/або
юридичної особи засновника Місцезнаходження
учаснику (від загальної
та/або учасника
кількості)

Державний Комiтет
України по нафтi i газу,
лiквiдований

-

-Україна - -

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

засновникiв - фiзичних осiб не було

0

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коболєв Андрiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Голова Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Коболєв Андрiй Володимирович переобраний Головою Наглядової ради
Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол №
24) у якостi представника акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна
акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" на строк до наступних рiчних зборiв Товариства.
Коболєв А.В. перебував на посадi Голови Наглядової ради з 22 липня 2015 року.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Наглядової
ради.
Виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" є безоплатним.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу
роботи; посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв; вiдсутностi непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коновець Сергiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства.
9) Опис
Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Коновець С.О. переобраний членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 24) у якостi представника
акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз
України"
на
строк
до
наступних
рiчних
зборiв
Товариства.
Коновець С.О. перебував на посадi члена Наглядової ради з 22 липня 2015 року.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз

достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Наглядової
ради.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" є безоплатним.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу
роботи; посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв; вiдсутностi непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiтренко Юрiй Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017р. Вiтренко Ю.Ю. обраний членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 24) у якостi представника
акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз
України"
на
строк
до
наступних
рiчних
зборiв
Товариства.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Наглядової
ради.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" є безоплатним.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; стажу роботи;
посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв; вiдсутностi непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пожидаєв Костянтин Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Пожидаєв К.М. обраний членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 24) у якостi представника
акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз
України"
на
строк
до
наступних
рiчних
зборiв
Товариства.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Наглядової
ради.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" є безоплатним.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу
роботи; посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв; вiдсутностi непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Теклюк Ярослав Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Теклюк Я.В. переобраний членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 24) у якостi представника
акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз
України"
на
строк
до
наступних
рiчних
зборiв
Товариства.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Наглядової
ради.
Теклюк Я.В. перебував на посадi члена Наглядової ради з 22 липня 2015 року.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" є безоплатним.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу
роботи; посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв; вiдсутностi непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Загнiтко Полiна Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Загнiтко П.М. переобрана членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 24) у якостi представника
акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз
України" на строк до наступних рiчних зборiв Товариства.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Наглядової ради.
Загнiтко П.М. перебувала на посадi члена Наглядової ради з 22 липня 2015 року.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" є безоплатним.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу
роботи; посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв; вiдсутностi непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ємцев Володимир Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.

18 травня 2017 року Ємцев В.О. обраний членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 24) у якостi представника
групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED на строк до наступних рiчних зборiв Товариства.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Наглядової
ради.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" є безоплатним.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу
роботи; посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв; вiдсутностi непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юхименко Максим Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Юхименко М.П. обраний членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 24) у якостi представника
групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED на строк до наступних рiчних зборiв Товариства.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Наглядової
ради.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" є безоплатним.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу
роботи; посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв; вiдсутностi непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазоренко Владислав Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Лазоренко В.П. обраний членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 24) у якостi представника
групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED на строк до наступних рiчних зборiв Товариства.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Наглядової
ради.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" є безоплатним.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу
роботи; посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв; вiдсутностi непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Uriel Tzvi Laber (Урiел Цвi Лейбер)
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Uriel Tzvi Laber (Урiел Цвi Лейбер) переобраний членом Наглядової ради
Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол №
24) у якостi представника групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT
VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED на строк до наступних рiчних зборiв
Товариства.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Наглядової
ради.
Uriel Tzvi Laber (Урiел Цвi Лейбер) перебував на посадi члена Наглядової ради з 22 липня 2015
року.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" є безоплатним.

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу
роботи; посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв; вiдсутностi непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Maria Pitta (Марiя Пiтта)
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Maria Pitta (Марiя Пiтта) обрана членом Наглядової ради Публiчного
акцiонерного товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 24) у якостi
представника групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES
LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED на строк до наступних рiчних зборiв Товариства.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Наглядової
ради.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" є безоплатним.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу
роботи; посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв; вiдсутностi непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНАФТА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротчук Олена Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.05.2017 5 рокiв
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Коротчук Олена Петрiвна обрана Головою Ревiзiйної комiсiї Публiчного
акцiонерного товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 24) на п’ять
рокiв
вiдповiдно
до
положень
Статуту
ПАТ
"УКРНАФТА".
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Ревiзiйної
комiсiї.
Протягом
звiтного
перiоду
винагорода
не
виплачувалась.
Вiдомостi вiдсутнi щодо наявностi/вiдсутностi у посадової особи: року народження, освiти; стажу
роботи; посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв; непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Едуард Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 5 рокiв
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Шевченко Едуард Леонiдович обраний Членом Ревiзiйної комiсiї Публiчного
акцiонерного товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 24) на п’ять
рокiв
вiдповiдно
до
положень
Статуту
ПАТ
"УКРНАФТА".
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Ревiзiйної
комiсiї.
Протягом
звiтного
перiоду
винагорода
не
виплачувалась.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу
роботи; посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв; вiдсутностi непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрiяшина Ольга Вiкторiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 5 рокiв
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Андрiяшина Ольга Вiкторiвна переобрана Членом Ревiзiйної комiсiї
Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол №
24) на п’ять рокiв вiдповiдно до положень Статуту ПАТ "УКРНАФТА".
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Ревiзiйної
комiсiї.
Протягом
звiтного
перiоду
винагорода
не
виплачувалась.
Вiдомостi вiдсутнi щодо наявностi/вiдсутностi у посадової особи: року народження, освiти; стажу
роботи; посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв; непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Повольнов Денис Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2017 5 рокiв
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї виконує свої обов’язки вiдповiдно до законодавства України, Статуту
Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
18 травня 2017 року Повольнов Денис Олександрович обраний Членом Ревiзiйної комiсiї
Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" Загальними зборами акцiонерiв (протокол №
24) на п’ять рокiв вiдповiдно до положень Статуту ПАТ "УКРНАФТА".
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку iз
достроковим
припиненням
повноважень
Голови
та
членiв
Ревiзiйної
комiсiї.
Протягом
звiтного
перiоду
винагорода
не
виплачувалась.
Вiдомостi вiдсутнi щодо наявностi/вiдсутностi у посадової особи: року народження, освiти; стажу

роботи; посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв; непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Правлiння ПАТ «УКРНАФТА»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Mark Rollins (Марк Роллiнс)
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Старший вiце-президент (напрямок розвiдка та видобування) BG Group, UK.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.07.2015 5 рокiв
9) Опис
22.07.2015 року був обраний Головою Правлiння ПАТ "УКРНАФТА" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голова Правлiння виконує обов’язки, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства,
вiдповiдно до законодавства України та Статуту Товариства.
Винагороду отримує згiдно з внутрiшнiм положенням Товариства та укладеним трудовим
договором (контрактом), умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Загальний стаж роботи - 28 рокiв.
Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадах:
2008 р. – 2015 р. Старший вiце-президент BG Group, UK.
09.2015 р. – дотепер Голова Правлiння ПАТ «УКРНАФТА».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Головний фiнансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Євець Iрина Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1968
5) освіта**

Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.11.2015 5 рокiв
9) Опис
26.11.2015 року було обрано членом Правлiння - Заступником Голови Правлiння, Головним
фiнансовим директором ПАТ «УКРНАФТА» згiдно з рiшенням Наглядової Ради. Виконує
функцiональнi обов’язки вiдповiдно до законодавства України та Статуту Товариства.
Винагороду отримує згiдно з внутрiшнiм положенням Товариства та укладеним трудовим
договором (контрактом), умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Загальний стаж роботи - 23 роки.
Протягом 5 останнiх рокiв перебувала на посадах:
2011 р. – 2015 р. фiнансовий директор ПрАТ «МТС Україна».
2015 р. – дотепер член Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Головний фiнансовий директор.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Правлiння–Заст. Голови Правлiння, Викон. Вiце-Президент з питань корп-ної стратегiї та
роз-ку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Jonathan Вarnett Albert Popper (Джонатан Барнетт Альберт Поппер)
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-Президент PETROFAC INTEGRATED ENERGY SERVICES, Лондон, Велика Британiя.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.11.2015 5 рокiв
9) Опис
26.11.2015 року було обрано членом Правлiння - Заступником Голови Правлiння, Виконавчим
Вiце - Президентом з питань корпоративної стратегiї та розвитку ПАТ "УКРНАФТА" вiдповiдно
до рiшення Наглядової Ради. Виконує функцiональнi обов’язки вiдповiдно до законодавства
України та Статуту Товариства.
Винагороду отримує згiдно з внутрiшнiм положенням Товариства та укладеним трудовим
договором (контрактом), умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Загальний стаж роботи - 43 роки.

Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадах:
2011 р. – 2015 р. Вiце-Президент PETROFAC INTEGRATED ENERGY SERVICES, Лондон,
Велика Британiя.
2015 р. – дотепер член Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце - Президент з
питань корпоративної стратегiї та розвитку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Правлiння-Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент з питань видобутку та
переробки
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Kalugin Mavriky Anisimovich (Калугiн Маврiкiй Анiсiмович)
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Операцiйний директор PETROFAC PS&FS S.R.L. Бухарест, Румунiя
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2016 5 рокiв
9) 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.
Виконує функцiональнi обов’язки вiдповiдно до законодавства України та Статуту Товариства.
Винагороду отримує згiдно з внутрiшнiм положенням Товариства та укладеним трудовим
договором (контрактом), умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Загальний стаж роботи - 21 рiк.
Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадах:
2013 р. – 2014 р. директор PETROFAC INTERNATIONAL м. Москва, Росiя.
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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент з питань збуту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гез Олег Валентинович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту планування та контролю ефективностi ПАТ «УКРНАФТА».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.10.2017 5 рокiв
9) Опис
06 жовтня 2017 року Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА" (протокол № 3/17) прийняла рiшення
обрати Геза Олега Валентиновича членом Правлiння - Заступником Голови Правлiння,
Виконавчим Вiце-Президентом з питань збуту, 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 - 14 рокiв.
Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадах:
2002 р.- 2015 р. Начальник вiддiлу iнвестицiй департаменту стратегiчного планування; керiвник
проектної групи злиття; менеджер з дострокових контрактiв «Торговий Дiм ТНК Україна».
2015 р. - 2016 р. Заступник генерального директора з економiки ТОВ «АЗСIНДУСТРIЯ», м.
Мiнськ, Бiлорусiя
2016 р. - 2017 р. Директор департаменту планування та контролю ефективностi ПАТ
«УКРНАФТА».
2017 р. - дотепер Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент з питань збуту.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо вiдсутностi непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент по роботi з
персоналом
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кропив'янська Олена Євгенiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий Вiце-Президент по роботi з персоналом ПАТ "УКРНАФТА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.10.2017 5 рокiв
9) Опис
06 жовтня 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".
Виконує функцiональнi обов’язки вiдповiдно до законодавства України та Статуту Товариства.
Винагороду отримує згiдно з внутрiшнiм положенням Товариства та укладеним трудовим
договором (контрактом), умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Загальний стаж роботи - 29 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 Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце – Президент по роботi з
персоналом ПАТ «Укрнафта»
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо вiдсутностi непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер, Директор департаменту бухгалтерського облiку i звiтностi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванова Олена Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Головного бухгалтеру з бухгалтерського облiку ПАТ "УКРНАФТА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.11.2016 згiдно з чинним законодавством
9) Опис
Функцiональнi обов’язки передбаченi чинним законодавством України та органiзацiйнорозпорядчими документами Товариства.

Заробiтна плата вiдповiдно до штатного розпису (конфiденцiйна).
Загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв перебувала на посадах: заступник головного бухгалтера з
бухгалтерського облiку, Директор департаменту бухгалтерського облiку i звiтностi – головний
бухгалтер ПАТ «УКРНАФТА»
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

1

2

3

4

Голова Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА"

Коболєв Андрiй
Володимирович

н/д

член Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА"

Коновець Сергiй
Олександрович

член Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА"

Від загальної
Кількість
кількості
акцій (шт.)
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

5

6

7

8

9

0

0

0

н/д

0

0

0

Вiтренко Юрiй
Юрiйович

н/д

0

0

0

член Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА"

Пожидаєв Костянтин
Миколайович

н/д

0

0

0

член Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА"

Теклюк Ярослав
Володимирович

н/д

0

0

0

член Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА"

Загнiтко Полiна
Михайлiвна

н/д

0

0

0

член Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА"

Ємцев Володимир
Олександрович

н /д

0

0

0

член Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА"

Юхименко Максим
Петрович

н/д

0

0

0

член Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА"

Лазоренко Владислав
Петрович

н/д

0

0

0

член Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА"

Uriel Tzvi Laber (Урiел
Цвi Лейбер)

н/д

20

0.000036

20

член Наглядової ради ПАТ
"УКРНАФТА"

Maria Pitta (Марiя Пiтта)

н/д

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "УКРНАФТА"

Коротчук Олена
Петрiвна

н/д

0

0

0

член Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"УКРНАФТА"

Шевченко Едуард
Леонiдович

н/д

0

0

0

член Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"УКРНАФТА"

Андрiяшина Ольга
Вiкторiвна

н/д

38

0.000070

38

член Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"УКРНАФТА"

Повольнов Денис
Олександрович

н/д

0

0

0

Голова Правлiння ПАТ
"УКРНАФТА"

Mark Rollins (Марк
Роллiнс)

н/д

0

0

0

член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння, Головний
фiнансовий директор

Євець Iрина
Володимирiвна

н/д

0

0

0

член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння,
Jonathan Вarnett Albert
Виконавчий Вiце - Президент
Popper (Джонатан
з питань корпоративної
Барнетт Альберт Поппер)
стратегiї та розвитку

н/д

0

0

0

член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння,
Виконавчий Вiце-Президент
з питань видобутку та
переробки

Kalugin Mavriky
Anisimovich (Калугiн
Маврiкiй Анiсiмович)

н/д

0

0

0

член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння,
Виконавчий Вiце-Президент
з питань збуту

Гез Олег Валентинович

н/д

0

0

0

член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння,
Виконавчий Вiце-Президент
по роботi з персоналом

Кропив'янська Олена
Євгенiвна

н/д

0

0

0

Директор департаменту
бухгалтерського облiку та
звiтностi, Головний
бухгалтер ПАТ
«УКРНАФТА»

Iванова Олена Вiкторiвна

н/д

0

0

0

58

0.000106

58

Усього

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА
КОМПАНIЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

20077720

01001 Україна м. Київ
Шевченкiвський м.Київ вул.
Б.Хмельницького, 6

27114256

ЛIТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД
(LITTOP ENTERPRISES LIMITED)

165193

3048 Кiпр Закакi Лiмассол
Фердас, 6А

БРIДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД
(BRIDGEMONT VENTURES LIMITED)

165169

БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД
(BORDO MANAGEMENT LIMITED)

165172

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

50.000001

27114256

0

7377784

13.604991

7377784

0

4180 Кiпр Юпсонас Лiмассол
Агамемнонос, 7

7377784

13.604991

7377784

0

3076 Кiпр Наафi Лiмассол Петру
Цiру 71, Свепко Курт 8, офiс М2

6990549

12.890911

6990549

0

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**
немає
Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0

0

0

0

48860373

90.100894

48860373

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

18.05.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

96.9984
Загальнi збори акцiонерiв були скликанi на пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА»
вiд 16.03.2017 – 03.04.2017 року (протокол №1/17 вiд 16.03.2017 – 03.04.2017 р.) з наступним
порядком денним:
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
5. Звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк.
6. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк.
7. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
8. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
9. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
10. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
11. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
12. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
13. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
14. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
15. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2015 року.
16. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року.
17. Дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
19. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться
з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової
ради.
21. Дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
22. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
23. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.
24. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться
з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, та визначення особи, яка уповноважується на
пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
25. Розробка вимог до кандидатiв у незалежнi члени Наглядової ради Товариства, порядку їх
вiдбору, розмiру винагороди та умов договорiв (контрактiв) з ними.
До питань № 18, 19, 22 та 23 порядку денного надiйшла пропозицiя вiд акцiонера – Нацiональної
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» про обрання до складу Наглядової ради Товариства
вiдповiдних кандидатiв як представникiв вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї
«Нафтогаз України» та про обрання до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдповiдних кандидатiв.
До питань № 18 та 22 акцiонери Товариства Компанiя ЛIТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (LITTOP
ENTERPRISES LIMITED), Компанiя БРIДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД (BRIDGEMONT
VENTURES LIMITED), Компанiя БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД (BORDO MANAGEMENT
LIMITED), якi сукупно були власниками 40,1009% акцiй ПАТ «Укрнафта», надали свої пропозицiї
щодо кандидатiв у члени Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Усi питання порядку денного були розглянутi i прийнятi вiдповiднi рiшення, якi розмiщенi на
власному веб сайтi Товариства. Жодних зауважень, застережень або заперечень щодо ведення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд акцiонерiв не надходило.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ ''УКРНАФТОГАЗ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24101605

Місцезнаходження

02094 Україна м. Київ Днiпровський р-н м. Києва м. Київ вул.
Кракiвська 15/17 лiтера А

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ 263248

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.09.2013

Міжміський код та телефон

(044) 296-05-40

Факс

(044) 296-05-14

Вид діяльності

Код КВЕД 66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення (основний)

Опис

Надає ПАТ «УКРНАФТА» депозитарнi послуги,
послуг по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню
проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРНАФТА»

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
''ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21603903

Місцезнаходження

01032 Україна м. Київ Солом'янський р-н м. Києва Київ вул.
Жилянська, 75

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

№ 0152

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 354-04-04

Факс

(044) 354-07-90

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги.

Опис

Аудиторськi послуги.
Термiн чинностi Свiдоцтва продовжено вiд 30.07.2015 р. до
30.07.2020 р. Аудиторською палатою України.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський р-н м. Києва м. Київ вул. Нижнiй
Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності
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Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Мiнiстерство юстицiї України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-44

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює облiк цiнних паперiв та ведення
реєстру власникiв

Опис

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає ПАТ «УКРНАФТА»
великий спектр депозитарних послуг.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ Печерський р-н м. Києва м. Київ
вул.Шовковична, 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АГ №399339

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

(044) 495-74-74

Факс

(044) 495-74-73

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)

Опис

З ПАТ "Українська бiржа" укладено договiр про включення до
бiржового списку акцiй емiтента

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20842474

Місцезнаходження

04176 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Електрикiв, буд. 29А

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ № 533010

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.03.2010

Міжміський код та телефон

044-590-48-00

Факс

044-590-48-00

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

Медичне страхування працiвникiв ПАТ "УКРНАФТА".

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

157/10/1/11

Територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000117501

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

12.04.2011

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.25

54228510

13557127.5

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

Протягом звiтного року Товариство не здiйснювало додаткової емiсiї акцiй.
Цiннi папери емiтента включенi до бiржового списку ПАТ "Українська бiржа".
Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється як на внутрiшньому ринку України, так i на зовнiшньому ринку.

XI. Опис бізнесу
Вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15.06.1993 р. №
210/93 було створено на базi Виробничого об’єднання «Укрнафта» Вiдкрите акцiонерне
товариство «Укрнафта» (наказ Державного Комiтету України по нафтi i газу вiд 23.02.1994 р. №
57) та зареєстроване Шевченкiвською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва 31.03.1994
р., свiдоцтво про державну реєстрацiю № 795047 (замiна свiдоцтва 23.03.2011 р.). Вiдповiдно до ч.
1 ст. 5 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв ВАТ «Укрнафта» вiд 22.03.2011 р. було змiнено найменування Товариства з
Вiдкритого акцiонерного товариства «Укрнафта» на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРНАФТА».
Важливих подiй розвитку, таких, як злиття, приєднання, перетворення, подiл, видiл не було.
До складу ПАТ «УКРНАФТА» входять 18 структурних одиниць без статусу юридичної особи.
Створенi структурнi одиницi надiлено основними засобами та обiговими коштами, якi належать
Товариству i знаходяться в оперативному управлiннi керiвництва структурних одиниць з
обмеженим правом розпоряджатися майном. Структурнi одиницi ведуть окремий бухгалтерський
та податковий облiк, подають звiтнiсть, що включається до звiтностi ПАТ «УКРНАФТА».
Структурнi одиницi, що входять до складу Товариства, створенi за виробничим принципом:
- нафтогазовидобувнi управлiння (далi також – НГВУ), якi здiйснюють видобуток нафти i газу;
- газопереробнi заводи (далi також – ГПЗ), що здiйснюють пiдготовку i переробку нафти i газу;
- бурiння, яке забезпечує будiвництво та експлуатацiю свердловин;
- тампонажнi управлiння (далi також – ТУ) , що виконують тампонажнi роботи в процесi
пiдготовки свердловин;
- бази та iншi пiдроздiли, якi забезпечують виробничу дiяльнiсть iнших структурних одиниць.
В свою чергу структурнi одиницi складаються з цехiв, вiддiлень, дiльниць, бригад.
До структури ПАТ «УКРНАФТА» входять наступнi структурнi одиницi:
1) НГВУ «Охтирканафтогаз» – Сумська обл., м. Охтирка, вул. Київська, 119;
2) НГВУ «Чернiгiвнафтогаз» – Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна,1;
3) НГВУ «Полтаванафтогаз» – м. Полтава, вул. Монастирська, 12;
4) НГВУ «Долинанафтогаз» – Iвано-Франкiвська обл., м. Долина, вул. Промислова, 7;
5) НГВУ «Бориславнафтогаз» – Львiвська обл., м. Борислав, вул. Карпатська Брама, 26;
6) НГВУ «Надвiрнанафтогаз» – Iвано-Франкiвська обл., м. Надвiрна, вул. Грушевського, 13;
7) Качанiвський газопереробний завод – Сумська обл., Охтирський р-н, с. Мала Павлiвка,
вул.Центральна, 1;
8) Гнiдинцiвський газопереробний завод – Чернiгiвська обл., смт. Варва , вул. Лiсова, 1;
9) Долинський газопереробний завод – Iвано-Франкiвська обл., м. Долина, вул. Пiдлiвче, 63;
10) "Укрнафта Бурiння" – Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 200;
11) Полтавське тампонажне управлiння – м. Полтава, вул. Половки, 90;
12) Долинське тампонажне управлiння – Iвано-Франкiвська обл., м.Долина, вул. Промислова,4;
13) Бориславська центральна база виробничого обслуговування – Львiвська обл., м. Борислав,
вул. Шевченка, 77 а;
14) Гоголiвська центральна база виробничого обслуговування – Полтавська обл.,
Великобагачанський р-н, смт. Гоголеве, вул. Жовтнева, 70;
15) Монтажно-налагоджувальне управлiння – Сумська обл. м. Охтирка, вул. Київська, 119;
16) Науково-дослiдний i проектний iнститут – м. Iвано-Франкiвськ, бульвар Пiвнiчний, 2;
17) Управлiння автоматизованих систем – м. Київ, пров.Несторiвський, 3-5;
18) Полтавська воєнiзована частина по попередженню i лiквiдацiї вiдкритих нафтових i газових
фонтанiв – м. Полтава, вул. Лiварна, 10.
У 2017 роцi реорганiзовано функцiя бурiння, а саме було перейменовано Прилуцьке управлiння
бурових робiт на структурну одиницю (фiлiю) «Укрнафта Бурiння», реорганiзовано
Прикарпатське управлiння бурових робiт та Охтирське управлiння бурових робiт шляхом їх

приєднання до структурної одиницi (фiлiї) «Укрнафта Бурiння». Лiквiдовано структурнi одиницi
(фiлiї), а саме: Центр нормативно-економiчних дослiджень та Центр геолого-тематичних
дослiджень.
Iнформацiя про дочiрнi пiдприємства емiтента.
До складу ПАТ «УКРНАФТА» входить дочiрнє пiдприємство Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Спiльне пiдприємство «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД», мiсцезнаходження
пiдприємства: 04053, м. Київ, провулок Несторiвський, 3-5; Дата i країна реєстрацiї: 18.04.1995
року, Україна. Частка ПАТ «УКРНАФТА» в статутному капiталi ТОВ складає 100%.
ТОВ створене з метою отримання прибутку вiд здiйснення пiдприємницької дiяльностi в
нафтогазовiй промисловостi України.
Основний вид дiяльностi ТОВ «СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» - добування сирої нафти;
Представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв у складi ПАТ «УКРНАФТА» немає.
Середня кiлькiсть працiвникiв становить - 23461 осiб; середньооблiкова кiлькiсть штатних
працiвникiв становить – 23335 осiб; середня кiлькiсть зовнiшнiх сумiсникiв становить – 78 осiб;
середня кiлькiсть працiвникiв, якi працюють за ЦПД – 48 осiб; облiкова кiлькiсть працiвникiв, якi
прийнятi на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) на 31.12.2017р. становила 153 особи;
Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2017 рiк – 2 660 170,4 тис.грн. (збiльшення в порiвняннi з
2016 роком на 506 310,4 тис.грн. (23,5 %)); фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2017 рiк –
2 644 941,3 тис.грн. (збiльшення в порiвняннi з 2016 роком на 508 403,8 тис.грн. (23,8 %)).
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
вiдповiдним операцiйним потребам емiтента.
ПАТ «УКРНАФТА» не входило i не входить в об’єднання пiдприємств.
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: (- 227 620,4 ) тис. грн.
Внесок ПАТ «УКРНАФТА» – 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: (-4 678,4 ) тис. грн.
Внесок ПАТ «УКРНАФТА» – 9 476,830 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.
Протягом звiтного перiоду виробнича дiяльнiсть в межах Договору не здiйснювалась.

Фiнансовий результат за звiтний перiод: (- 3,1) тис. грн.
Внесок ПАТ «УКРНАФТА» – 9,300 тис. грн.
4. 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: 524 031 тис. грн.
Внесок ПАТ «УКРНАФТА» – 289 938,961 тис. грн.
5. 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: 7 061,0 тис. грн.
Внесок ПАТ «УКРНАФТА» – 9,300 тис. грн.
6. 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 в тому числi 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: 9 585,44 тис. грн.
Внесок ПАТ «УКРНАФТА» – 17 635,535 тис. грн.
7. 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: ( - 264,2) тис. грн.
Внесок ПАТ «УКРНАФТА» – 184,799 тис. грн.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї емiтента з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не
надходило.
В 2017 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 зовнiшними споживачами бухгалтерської iнформацiї ПАТ «УКРНАФТА»
грунтувались на основi Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi» вiд 16.07.1999 року № 996 та Положення 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 2017 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 2017 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» зацiкавлено в розвитку сучасних iнструментiв фiнансування виробництва.
Виробництво основних видiв продукцiї (нафти та конденсату, природного газу та скрапленого
газу) залишається перспективним. Залежнiсть вiд сезонних змiн є незначною.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента та заходи щодо їх зменшення:
• У звiтному перiодi була тенденцiя до пiдвищення цiн на нафту, проте у Товариства
залишаються проблеми з її реалiзацiєю у зв’язку з державним регулюванням та обмеженнями у
вiльному продажi нафтопродуктiв.
• Зниження рентної ставки на видобуток газу на свердловинах глибиною до 5000 метрiв до 12%, а
бiльше 5000 метрiв до 6% дозволить Товариству також iнтенсифiкувати об’єми видобутку газу.
Затягування з вирiшенням даних питань реструктуризацiї податкової заборгованостi обмежує
розвиток Товариства та негативно впливає на розмiр iнвестицiй в розширення i пiдтримання
ефективної дiяльностi Товариства.
У звiтному перiодi Товариство знову неодноразово було вимушене припиняти роботи на деяких
родовищах у зв’язку з вiдмовою Державної служби геологiї i надр продовжити дiю лiцензiй на
розробку родовищ, незважаючи на те, що Товариство вчасно i у повному обсязi подавало
документи для продовження дiї спецдозволiв. Така ситуацiя є характерною i при видачi
спецдозволiв на розвiдку та видобуток на нових площах.
Ризики, пов’язанi з проблемами iз залученням коштiв для розширення дiяльностi, Товариство
оцiнює як значнi.
Товариство оцiнює ризик зростання собiвартостi у зв’язку з процесами iнфляцiї у країнi як
iстотний. ПАТ «УКРНАФТА» на постiйнiй основi здiйснює аналiз структури собiвартостi та
заходи щодо її мiнiмiзацiї.
Ризик зростання податкового навантаження Товариство оцiнює як помiрний. Товариство вiдчуває
значний тиск з боку державних органiв щодо податкового боргу. Попри невизначенiсть iз
питанням реструктуризацiї податкового боргу, у звiтному перiодi товариство в повному обсязi
виплачувало поточнi податковi зобов’язання та розпочало поступову виплату податкового боргу.
Ризик рецесiї Товариство оцiнює як iстотний. Низькi темпи економiчного розвитку в Українi
можуть мати негативний вплив на доходи товариства у зв’язку зi зниженням купiвельної
спроможностi населення.
Вiдповiдно до статтi 4-1 Закону України «Про нафту i газ», ПАТ «УКРНАФТА» протягом 2016
року 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, а покупцями
скрапленого газу на спецiалiзованих аукцiонах - спецiалiзованi суб'єкти господарювання, що
реалiзують скраплений газ виключно населенню через власнi або орендованi майновi об'єкти
(крiм автомобiльних газозаправних станцiй).
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, крiм цiни на скраплений газ, що
реалiзується на спецiалiзованих аукцiонах, визначається на пiдставi митної вартостi
iмпортованого скрапленого газу за даними ДФС за 15 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.
Рiвень стартової цiни на скраплений газ, що реалiзується на спецiалiзованих аукцiонах,
визначається вiдповiдно до рiвня цiн на природний газ для потреб населення за такою формулою:
С ц = С пр х К з,
де С ц - стартова цiна;
С пр – середня цiна природного газу (за 1 тис. куб метрiв), що використовується для
приготування їжi та/або пiдiгрiву води без урахування податку на додану вартiсть, збору у
виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм
власностi, тарифiв на послуги з транспортування, розподiлу i постачання природного газу за
регульованим тарифом), станом на перше число мiсяця, в якому проводиться спецiалiзований
аукцiон;
Кз - коефiцiєнт який розраховується як спiввiдношення теплоти згоряння природного газу до
теплоти згоряння скрапленого газу та дорiвнює 1,27.
Стартовi цiни, визначенi за вищенаведеною методикою, затверджуються на засiданнях
Аукцiонного комiтету та офiцiйними листами доводяться до вiдома ПАТ «УКРНАФТА».
У 2017 р. середньозважена цiна продажу скрапленого газу на спецiалiзованих аукцiонах
становила 7 499,31 гривень за тонну, обсяг реалiзацiї не перевищував 2000 тонн на мiсяць.
Загалом протягом 2017 р. ПАТ "УКРНАФТА" через аукцiоннi торги укладено договорiв:
- 1 084 902,153 тонн нафти на загальну суму 13 263 890 633,07 грн.;
- 10 150,000 тонн газового конденсату на загальну суму 130 953 119,00 грн.;
- 115 435,000 тонн скрапленого газу на загальну суму 1 743 723 522,80 грн.
Базис поставки нафти за умовами продажу – EXW – резервуари нафтогазовидобувних управлiнь
ПАТ «УКРНАФТА», скрапленого газу – EXW – резервуари газопереробних заводiв (ГПЗ) ПАТ
«Укрнафта».
Покупець нафти та газового конденсату на аукцiонах - ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття».
Найбiльшi покупцi скрапленого газу на аукцiонах: ТОВ"ТД Карпатинафтотрейд", ПАТ
"НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", ТОВ "СПЕЦТРАНССЕРВIС", ТОВ "СТЕНФОРД", ТОВ "СВГ
ПЛЮС", ДП "Пропан".
У 2017 роцi 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» за 2017 рiк лише один
займає бiльше 10 вiдсоткiв у загальному вартiсному обсязi поставлених МТР, це ПАТ
«Укртатнафта».
Становище емiтента на ринку не є монопольним. Конкуренцiя в галузi iстотно не впливає на
реалiзацiю продукцiї.
Перспективне планування розвитку емiтента передбачає забезпечення максимальної

ефективностi видобутку нафти i газу в умовах пiзньої стадiї розробки родовищ.
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть в Українi.
ПАТ "УКРНАФТА" за останнi п'ять рокiв не здiйснювало значного придбання та/або вiдчуження
активiв.
Iнформацiя про всi правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, афiлiйованими особами.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Футбольний клуб «Нафтовик-Укрнафта», 7
договорiв (оренда транспортних засобiв, оренда примiщень, пiдтрибунних примiщень, готелю,
послуги з харчування, користування майном), на суму 671 298,47 грн. Цiни сформованi
вiдповiдно до домовленостi та вiдповiдають ринковим.
Спiльне пiдприємство «Каштан Петролеум Лтд», 11 договорiв (зберiгання майна, операцiйнi
послуги, оренда АОРС, НГ свердловини, пiдготовка нафти, послуги поточного та капiтального
ремонту свердловин, попередження i лiквiдацiя вiдкритих нафтових i газових фонтанiв, надання
технiчних послуг) на суму 140003002,48 грн. Цiни сформованi вiдповiдно до домовленостi та
вiдповiдають ринковим.
Спiльне пiдприємство товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УкрКарпатОйл Лтд», 16
договорiв (оренда автомобiлiв, купiвля-продаж цементу, надання технiчних послуг, авторський
нагляд, полiпшення свердловин, тощо) на суму 579794772,40 грн. Цiни сформованi вiдповiдно до
домовленостi та вiдповiдають ринковим.
Спiльне пiдприємство «Бориславська нафтова компанiя» у формi товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю, 55 договорiв (капiтальний, поточний ремонт свердловин, газопроводiв,
нафтопроводiв, обслуговування вузлiв облiку, гiдродинамiчнi дослiдження свердловин i тощо) на
суму 31587747,97 грн. Цiни сформованi вiдповiдно до домовленостi та вiдповiдають ринковим.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Нафтотранссервiс», 14 договорiв (транспортнi
послуги, оренда транспортних засобiв, паркування) на суму 28147385,00 грн. Цiни сформованi
вiдповiдно до домовленостi та вiдповiдають ринковим.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СекьюрАйТi», 16 договорiв та 1 додаткова угода
(послуги з охорони об‘єкiв, оренда примiщення, оренда транспортних засобiв) на суму
260745602,89 грн. Цiни сформованi вiдповiдно до домовленостi та вiдповiдають ринковим.
Вiдносини з перерахованими особами мали договiрний характер.
Iнформацiя про основнi засоби емiтента, включаючи об’єкти оренди та будь-якi значнi правочини
емiтента щодо них.
Значнi правочини Товариства щодо основних засобiв вiдсутнi. Об'єкти оренди та будь-якi значнi
правочини Товариства щодо них вiдсутнi. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець
звiтного перiоду – 13 399 311,00 тис. грн.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв
аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються в разi необхiдностi.
Остання переоцiнка була здiйснена станом на 31 грудня 2016 року.
Рiвнi використання виробничих потужностей за звiтний рiк склали:
- по основному обладнанню – 86%;
- по основному обладнанню разом iз допомiжним – 83%.
Спосiб утримання активiв – активи утримуються в придатному для використання станi з метою
одержання економiчних вигод вiд його використання. Мiсцезнаходження основних засобiв – всi
основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства та його структурних пiдроздiлах.
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, ґрунтiв 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).
Витрати в сферi охорони навколишнього природного середовища в 2017 роцi становили 49,197
млн.грн., в т.ч. на реалiзацiю заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв довготривалого видобування
нафти i газу та зменшення загазованостi навколишнього середовища м. Борислав становили
31,415 млн. грн.
Також, з метою зменшення впливу виробничої дiяльностi на навколишнє середовище,
проводиться постiйний контроль за станом готовностi до можливих аварiйних ситуацiй,
пов’язаних з витоками нафтопродуктiв. Структурнi одиницi постiйно забезпечуються аварiйним
запасом сорбентiв – бiодеструкторiв та матерiалiв по знешкодженню нафтових забруднень.
Виробнича дiяльнiсть Товариства постiйно супроводжується реалiзацiєю природоохоронних
заходiв та вiдповiдних програм.
Плани капiтальних вкладень орiєнтуються на використання власних коштiв. Сума
капiталовкладень за звiтний перiод становить 939493,0 тис. грн. Метод фiнансування –
самофiнансування.
Вплив змiн у чинному законодавствi на дiяльнiсть Товариства є значним. Слiд, зокрема,
вiдзначити, що нестабiльнiсть податкового законодавства, мiнливiсть та недосконалiсть
законодавчо-нормативної бази, яка регулює оформлення прав користування природними
ресурсами та вiдносини в земельнiй сферi, спричиняють iстотний негативний вплив на дiяльнiсть
Товариства, суттєво ускладнюють реалiзацiю довгострокових та капiталоємних проектiв
Товариства.
У 2017 роцi були здiйсненi наступнi виплати штрафних санкцiй:
- визнано i сплачено штраф за несвоєчасну реєстрацiю податкових накладних (сума штрафа 66
тис. грн.);
- 10.07.2017 р. сплачено штраф у розмiрi 17 000,00 грн. згiдно з постановою Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку № 269-ЦА-УП-Е вiд 23.06.2017 року про накладення санкцiї
за правопорушення на ринку цiнних паперiв.
- 01.08.2017 р. сплачено на користь Ясеновецької сiльської ради Рожнятiвського району 3 896, 48
грн. шкоди, заподiяної державi внаслiдок забруднення нафтою (справа 910/11761/17 за позовом
Державної екологiчної iнспекцiї у Iвано-Франкiвськiй областi до ПАТ «Укрнафта» про стягнення
з вiдповiдача у фонд охорони навколишнього природного середовища Ясеновецької сiльської
ради Рожнятiвського району Iвано-Франкiвської областi 3 896, 48 грн. шкоди заподiяної державi
внаслiдок забруднення нафтою).
Фiнансово - господарська дiяльнiсть проводилась за рахунок власних коштiв. ПАТ "Укрнафта"
зацiкавлено в розвитку сучасних iнструментiв фiнансування виробництва.

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) - н/д.
В силу несприятливої економiчної ситуацiї стратегiя подальшої дiяльностi емiтента буде
орiєнуватися на використання власних коштiв.
Товариство планує пiдвищити видобуток вуглеводнiв вдвiчi впродовж наступних 10 рокiв. На
2018 рiк заплановано бурiння 4-х нових свердловин, проведення 18-ти гiдравлiчних розривiв
пластiв, а також збiльшення проведення капiтальних ремонтiв та iнтенсифiкацiй видуботку.
У ПАТ "УКРНАФТА" станом на 31.12.2017 р. є чинними 8 патентiв України на винаходи та
кориснi моделi.
У ПАТ "УКРНАФТА" на 31.12.2017 р. є чинними 10 Свiдоцтв України на знаки для товарiв i
послуг.
Згiдно з Тематичним планом НДПI за 2017 рiк фактично виконано проектнi роботи з будiвництва
свердловин та облаштування родовищ, проектно-тематичнi роботи з геологiї та розробки
родовищ, надано науковi та науково-технiчнi роботи за 460 наряд-замовленнями структурних
одиниць ПАТ "УКРНАФТА" на суму 69458,8 тис. грн.
1. Судова справа за позовом ПАТ «УКРНАФТА» до Мiжрегiонального головного управлiння
Мiндоходiв – Центрального офiсу з обслуговування великих платникiв про визнання
протиправними дiй Вiдповiдача з складання та затвердження актiв опису майна ПАТ
«УКРНАФТА» та визнання протиправною бездiяльностi Вiдповiдача щодо рiшення про
здiйснення опису у податкову заставу природного газу власного видобутку у 2006 роцi ПАТ
«УКРНАФТА» в обсязi 2 061 805, 134 тис. куб.м. 17.09.2015 року Окружним адмiнiстративним
судом м. Києва вiдкрито провадження у справi. На даний час справа розглядається Окружним
адмiнiстративним судом м. Києва.
2. Судова справа за позовом Carpatsky Petroleum Corporation до ПАТ «УКРНАФТА» 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 Позивача: 145 700 000 дол. 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 дол. США витрат на адвокатiв плюс простi
вiдсотки за середньою мiсячною ставкою LIBOR у вiдношеннi доларiв США; арбiтражнi витрати
на суму 2 447,7 фунтiв стерлiнгiв, 512 598,1 євро, 9 983,8 швейцарських франкiв, 61 232
шведських крон. Справа перебуває на розглядi у United States District Court for the Southern
District of Texas, Houston Division, на стадiї обмiну письмовими поясненнями.
н/д

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

14464452

13399311

0

0

14464452

13399311

будівлі та
споруди

12662391

12013507

0

0

12662391

12013507

машини та
обладнання

1677359

1247296

0

0

1677359

1247296

транспортні
засоби

38605

42874

0

0

38605

42874

земельні ділянки

12955

12955

0

0

12955

12955

інші

73142

82679

0

0

73142

82679

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

14464452

13399311

0

0

14464452

13399311

Найменування
основних засобів

Усього

Термiн та умови корисного використання основних засобiв за основними групами визначається
керiвництвом структурних пiдроздiлiв з урахуванням економiчної доцiльностi. Первiсна вартiсть
Опис основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 16 297 266 тис. грн.; ступiнь зносу
основних засобiв становить 17,8%; сума нарахованого зносу та резерву знецiнення становить - 2
897 955 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

3172387

2749583

Статутний капітал
(тис. грн.)

13557

13557

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

1010972

1010972

Опис

Розрахункова вартiсть чистих активiв за попереднiй та звiтний перiод визначена вiдповiдно
до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств, якi затверджено рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих
активiв Товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого).

Висновок

Вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

12786527

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

18428284

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

31214811

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

н/д

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

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний вид
продукції*

у натуральній
формі
(фізична од.
вим.**)

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
у
у відсотках до
формі
грошовій
всієї
(фізична од. формі (тіс. реалізованої
вим.**)
грн.)
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нафта з
конденсатом

1247,695 тис. т

0

0

1226,837 тис. т

12895446

47.9

2

Добрива i азотнi
сполуки

866,172 тис. т

0

0

866,112 тис. т

2783021

10.3

3

Нафтопродукти

-

0

0

383,921 тис. т

9270586

34.5

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Вартiсть придбаних нафтопродуктiв
(роздрiбна торгiвля)

56.9

2

Заробiтна плата та податки на заробiтну плату

10.4

3

Сировина та матерiали

10.2

4

Знос та виснаження

9.2

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

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

16.03.2017

20.04.2017

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

18.05.2017

22.05.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

24.07.2017

24.07.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

06.10.2017

10.10.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

06.11.2017

07.11.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

15.12.2017

19.12.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "АФ ''ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"

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

21603903

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

м.Київ, вул. Жилянська, 75

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

№ 0152 26.01.2001

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

272 н/д н/д 15.08.2015 30.07.2020

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

№ 334/4
01.12.2016

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
Iншi необоротнi активи
Ми звертаємо увагу на параграф «Iншi необоротнi активи» у Примiтцi
4 до цiєї окремої фiнансової звiтностi, в якiй описана невизначенiсть
щодо строкiв i характеру врегулювання права Компанiї на стягнення
платежiв вiд ПАТ “Нацiональна акцiонерна компанiя “Нафтогаз
України” за вiдображений в iнших необоротних активах станом на 31
грудня 2017 року природний газ в обсязi 10 502 мiльйона кубiчних

метрiв балансовою вартiстю 3 894 324 тисячi гривень, вироблений
Компанiєю i фiзично закачаний у Нацiональну газотранспортну
систему України у попереднiх роках. Ми не вносимо застережень до
нашої умовно-позитивної думки щодо цього питання.
Номер та дата договору на проведення
аудиту

№ 06.3/1124-iн
16.10.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

24.10.2017
27.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

27.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

3250000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "АФ ''ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"

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

21603903

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

м.Київ, вул. Жилянська, 75

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

№ 0152 26.01.2001

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

272 н/д н/д 15.08.2015 30.07.2020

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

№ 334/4
01.12.2016

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення
аудиту

із застереженням
Iншi необоротнi активи
Ми звертаємо увагу на параграф «Iншi необоротнi активи» у Примiтцi
4 до цiєї окремої фiнансової звiтностi, в якiй описана невизначенiсть
щодо строкiв i характеру врегулювання права Компанiї на стягнення
платежiв вiд ПАТ “Нацiональна акцiонерна компанiя “Нафтогаз
України” за вiдображений в iнших необоротних активах станом на 31
грудня 2017 року природний газ в обсязi 10 502 мiльйона кубiчних
метрiв балансовою вартiстю 3 894 324 тисячi гривень, вироблений
Компанiєю i фiзично закачаний у Нацiональну газотранспортну
систему України у попереднiх роках. Ми не вносимо застережень до
нашої умовно-позитивної думки щодо цього питання.
№ 06.3/1124-iн
16.10.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

24.10.2017
27.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

27.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

3250000.00

Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежного аудитора
Акцiонерам ПАТ «Укрнафта»
Наша умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у роздiлi нашого звiту "Пiдстава для висловлення
умовно-позитивної думки", окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий
стан ПАТ «Укрнафта» (далi - «Компанiя») станом на 31 грудня 2017 року та її фiнансовi результати i рух грошових
коштiв за 2017 фiнансовий рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Предмет аудиту
Окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї включає:
• баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року;
• звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2017 фiнансовий рiк;
• звiт про рух грошових коштiв за 2017 фiнансовий рiк;
• звiт про власний капiтал за 2017 фiнансовий рiк; та
• примiтки до окремої фiнансової звiтностi, якi включають опис основних принципiв облiкової полiтики та iншу
пояснювальну iнформацiю.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами та дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
У 2015 роцi Компанiя видала аванси у сумi 6 569 696 тисяч гривень для придбання нафтопродуктiв iз договiрним
строком поставки у груднi 2018 року, якi станом на 31 грудня 2017 року залишилися переважно непогашеними. Крiм
того, протягом 2015 року Компанiя реалiзувала сиру нафту на суму 7 140 236 тисяч гривень з очiкуваним строком
оплати у груднi 2016 року, дебiторська заборгованiсть за якою станом на 31 грудня 2017 року залишалася переважно
непогашеною. У 2017 роцi Компанiя визнала iнший фiнансовий дохiд у сумi 590 155 тисяч гривень (у 2016 роцi: 2
810 851 тисяча гривень), який являє собою амортизацiю дисконту при початковому визнаннi дебiторської
заборгованостi за виданими авансами. Станом на 31 грудня 2017 року балансова вартiсть дебiторської
заборгованостi за товари, роботи, послуги дорiвнювала нулю, а балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за
виданими авансами становила 2 969 887 тисяч гривень внаслiдок їх знецiнення, часткового погашення або поставки
товарiв та амортизацiї дисконту при початковому визнаннi. За цими операцiями у 2016 роцi Компанiя визнала в
iнших операцiйних витратах 9 072 550 тисяч гривень збитку вiд знецiнення дебiторської заборгованостi за товари,
роботи, послуги та дебiторської заборгованостi за виданими авансами. Станом на 31 грудня 2016 року балансова
вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги дорiвнювала нулю, а балансова вартiсть дебiторської
заборгованостi за виданими авансами становила 2 552 094 тисячi гривень. З огляду на невизначенiсть очiкуваної
форми та строкiв вiдшкодування цих сум, ми не мали можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi
докази для обґрунтування визнання, подальшого облiку i розкриття вказаної дебiторської заборгованостi за
виданими авансами станом на 31 грудня 2017 року, включаючи будь-якi податковi наслiдки та iншi складовi окремої
фiнансової звiтностi Компанiї. Вiдповiдно, у нас не було можливостi визначити чи будь-якi коригування до цiєї
окремої фiнансової звiтностi були потрiбнi в результатi цього питання.
Наша умовно-позитивна думка щодо окремої фiнансової звiтностi за 2016 фiнансовий рiк також мiстила
застереження вiдносно цього питання.
Спiльна операцiя
У 2016 роцi спiльна операцiя реалiзувала нафтопродукти i визнала чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг
у сумi 770 537 тисяч гривень та собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг у сумi 1 662 478 тисяч гривень.
Станом на 31 грудня 2016 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 734 167 тисяч гривень,
яка вiдносилася до цiєї операцiї, залишалася непогашеною i була повнiстю знецiнена Компанiєю, що призвело до
визнання збитку вiд знецiнення в сумi 734 167 тисяч гривень у складi iнших операцiйних витрат. Станом на 31
грудня 2017 року ця дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги залишалася непогашеною.
Усi вищевказанi суми являють собою частку Компанiї у вiдповiдних активах, доходах i витратах спiльної операцiї. У
нас не було можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо визнання у 2016 роцi частки
Компанiї у чистому доходi вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, собiвартостi реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та iнших
операцiйних витратах спiльної операцiї, а також щодо визнання, подальшого облiку та розкриття вiдповiдної
дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2016 року, включаючи iншi складовi
окремої фiнансової звiтностi Компанiї. Вiдповiдно, у нас не було можливостi визначити будь-який можливий вплив
цього питання на порiвняльнiсть цiєї окремої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 року та за 2017
фiнансовий рiк та вiдповiдних показникiв попереднього перiоду.
Операцiї та залишки з пов’язаними особами
Компанiя розкрила у Примiтцi 26 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, отже, у нас не було можливостi
отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо повноти розкриття цiєї iнформацiї станом на 31 грудня
2017 року i за 2017 фiнансовий рiк. Вiдповiдно, ми не мали можливостi визначити чи будь-якi коригування до
розкриття залишкiв та операцiй з пов’язаними особами були потрiбнi.
Наша умовно-позитивна думка щодо окремої фiнансової звiтностi за 2016 фiнансовий рiк також мiстила
застереження вiдносно цього питання.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Наша вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих
стандартiв описана далi у роздiлi нашого звiту "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi".
Ми вважаємо, що ми отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, якi формують основу для висловлення
нашої умовно-позитивної думки.
Незалежнiсть
Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї вiдповiдно до Кодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ). Ми виконали нашi iншi етичнi обов'язки
вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ.
Суттєва невизначенiсть щодо подальшої безперервної дiяльностi
Ми звертаємо увагу на параграф «Безперервнiсть дiяльностi» у Примiтцi 4 до цiєї окремої фiнансової звiтностi, в
якiй зазначено, що станом на 31 грудня 2017 року поточнi зобов’язання та забезпечення Компанiї перевищили її
оборотнi активи на 17 477 769 тисяч гривень. Цей факт разом з iншими питаннями, описаними у Примiтцi 4,
свiдчить про наявнiсть суттєвої невизначеностi, яка може викликати значнi сумнiви у спроможностi Компанiї
продовжувати безперервну дiяльнiсть. Ми не вносимо застережень до нашої умовно-позитивної думки щодо цього
питання.
Пояснювальний параграф
Iншi необоротнi активи
Ми звертаємо увагу на параграф «Iншi необоротнi активи» у Примiтцi 4 до цiєї окремої фiнансової звiтностi, в якiй
описана невизначенiсть щодо строкiв i характеру врегулювання права Компанiї на стягнення платежiв вiд ПАТ
“Нацiональна акцiонерна компанiя “Нафтогаз України” за вiдображений в iнших необоротних активах станом на 31
грудня 2017 року природний газ в обсязi 10 502 мiльйона кубiчних метрiв балансовою вартiстю 3 894 324 тисячi
гривень, вироблений Компанiєю i фiзично закачаний у Нацiональну газотранспортну систему України у попереднiх
роках. Ми не вносимо застережень до нашої умовно-позитивної думки щодо цього питання.
Наш пiдхiд до аудиту
Короткий огляд
Суттєвiсть
• Рiвень суттєвостi: 215 256 тисяч гривень, що складає 0,8% вiд загальної суми доходу вiд реалiзацiї
Ключовi питання аудиту
• Забезпечення пiд судовi процеси та штрафи
• Ризик обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом
У ходi планування аудиту ми визначили рiвень суттєвостi 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 також пов'язана невизначенiсть. Як i у всiх наших завданнях з
аудиту, ми розглянули ризик обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом, у тому числi,
серед iншого, оцiнку наявностi ознак необ'єктивностi управлiнського персоналу, яка являє собою ризик суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства.
Ми спецiально визначили обсяг аудиту , щоб виконати роботу у достатньому обсязi для того, щоб мати змогу
висловити нашу думку про окрему фiнансову звiтнiсть у цiлому з урахуванням структури Компанiї, облiкових
процесiв та механiзмiв контролю, а також галузi, в якiй Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть.
Суттєвiсть
Матерiальнiсть, застосована нами мала вплив на обсяг нашого аудиту. Аудит призначений для отримання
обґрунтованої впевненостi у тому, що окрема фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Викривлення
можуть виникати внаслiдок шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо можна розумно 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 загальний рiвень суттєвостi для Компанiї щодо окремої фiнансової звiтностi в цiлому, як показано нижче у
таблицi. Це, разом iз якiсними факторами, допомогло нам визначити обсяг нашого аудиту, а також природу, строки
проведення та глибину наших аудиторських процедур i оцiнили вплив викривлень (взятих окремо та в сукупностi)
на окрему фiнансову звiтнiсть у цiлому.
Загальний рiвень суттєвостi Компанiї - 215 256 тисяч гривень.
Як ми її визначили - 0,8% вiд загальної суми чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (“Дохiд
вiд реалiзацiї”)
Обґрунтування застосованого показника суттєвостi - Ми встановили рiвень суттєвостi на основi доходу вiд
реалiзацiї. Ми вважаємо дохiд вiд реалiзацiї найбiльш доречним показником для розрахунку рiвня суттєвостi, що
було доведено iсторично, оскiльки вiн вiдображає рiвень дiяльностi Компанiї та не враховує вплив разових операцiй

та/або подiй, якi можуть призводити до значного викривлення результатiв Компанiї з року в рiк. Ми визначили
суттєвiсть на рiвнi 0,8%, який, як свiдчить наш досвiд, знаходиться у дiапазонi прийнятних кiлькiсних порогових
значень суттєвостi за цим показником.
Ми узгодили з особами, вiдповiдальними за корпоративне управлiння, що ми повiдомимо їм викривлення, виявленi в
ходi нашого аудиту, у сумi понад 10 763 тисячi гривень, а також викривлення у меншiй сумi, якi, на нашу думку,
потребують звiтування за своєю природою.
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 умовно-позитивної думки про цю звiтнiсть, i ми не
висловлюємо окремої думки з цих питань.
Крiм питань, описаних у роздiлi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", ми визначили описанi далi
питання як ключовi питання аудиту, про якi слiд повiдомити у нашому звiтi.
Ключовi питання аудиту
Забезпечення пiд судовi рiшення та штрафи
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 23 до окремої
фiнансової звiтностi. Крiм того, внаслiдок можливостi рiзних iнтерпретацiй та змiн 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 25 iнформацiю про свої умовнi
зобов'язання.
Цi забезпечення та умовнi зобов'язання 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, вiдповiдно.
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: граничний термiн сплати
податкового зобов’язання, та дата, на яку повнiстю визначаються суми податкових нарахувань, а також принцип, що
будь-який платiж, здiйснений щодо зазначених податкiв, спочатку зменшує нараховане податкове зобов'язання за
вiдповiдним податком, а потiм зараховується у рахунок погашення штрафiв та пень за несвоєчасну сплату. Крiм
того, Компанiя вживає заходи щодо оскарження випущених податковими органами податкових повiдомлень-рiшень
i вважає, що в неї є всi належнi пiдстави та обґрунтування вiдповiдно до законодавства, щоб успiшно вiдстояти свою
позицiю, отже, розкриває iнформацiю про вiдповiднi повiдомлення-рiшення податкових органiв у складi забезпечень
з огляду на невизначенiсть сум та/чи строкiв.
У результатi застосування облiкових оцiнок та суджень, Компанiя визнає забезпечення пiд судовi процеси та штрафи
у сумi 14 139 294 тисячi гривень та розкриває в окремiй фiнансовiй звiтностi умовне зобов'язання щодо податкового
законодавства, у сумi 4 686 736 тисяч гривень.
Якi аудиторськi процедури були виконанi стосовно ключових питань аудиту
У ходi наших аудиторських процедур ми виконали наступне:
• Ми перевiрили математичну точнiсть розрахункiв та критично проаналiзували коректнiсть припущень,
застосованих керiвництвом, 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 «незначний»,
включаючи аналiз результатiв останнiх податкових перевiрок та значних податкових спорiв Компанiї.
• Ми проаналiзували незавершенi судовi процеси Компанiї для оцiнки повноти забезпечень, зобов'язань та умовних
зобов'язань, розкритих керiвництвом в окремiй фiнансової звiтностi. Ми проаналiзували рiшення судiв, щоб
переконатися у наявностi результатiв розгляду аналогiчних справ, якi пiдтверджують судження та облiковi оцiнки,
сформованi Компанiєю.
Ми переконалися у тому, що забезпечення пiд судовi рiшення та штрафи i розкрите умовне зобов'язання, пов'язане
податковим законодавством, є доречними та вiдповiдають результату наших аудиторських процедур.
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.
Новий склад Правлiння, що був призначений з 2015 року, створює та постiйно продовжує вдосконалювати
структуру корпоративного управлiння та внутрiшнi контролi i середовище контролiв, якi дозволять вживати
належних заходiв щодо мiнiмiзацiї ризикiв шахрайства.
Якi аудиторськi процедури були виконанi стосовно ключових питань аудиту
Ми оцiнили загальну систему контролю Компанiї, зауваживши, що ряд превентивних контролiв зараз
впроваджуються; порядок затвердження та лiмiти повноважень, передбаченi Статутом. Ми також оцiнили поточний
стан недолiкiв системи внутрiшнього контролю, якi ми виявили пiд час проведення аудиту у минулих роках, та

дотримання законiв i нормативно-правових актiв, якi є релевантними для цiлей аудиту. Завдяки цiй роботi ми
розробили вiдповiднi аудиторськi процедури, якi допомагають визначити цей ризик.
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.
Ми робили запити працiвникам на рiзних рiвнях органiзацiйної структури Компанiї, щоб переконатися у
послiдовностi тверджень, якi ми отримали вiд керiвництва 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), проаналiзували цiни й iншi умови контрактiв та порiвняли з їх з
ринковими. Серед iнших процедур, ми провели перевiрку визнання доходiв вiд реалiзацiї та перевiрку сутностi
потенцiйно нестандартних i одноразових значних операцiй, щоб переконатися у тому, що такi операцiї були
належним чином затвердженi, правильно i належним чином вiдображенi в облiку та розкритi в окремiй фiнансовiй
звiтностi.
Ми включили до плану аудиту процедури, якi неможливо було передбачити, та проаналiзували автоматизованi та
ручнi бухгалтерськi проводки, щоб визначити, що вони вiдповiдають комерцiйнiй сутностi та обґрунтованостi, та
окремо проаналiзували проводки вiдносно заздалегiдь визначених критерiїв.
Ми провели нашi процедури на вибiрковiй основi у вiдповiдностi до свого професiйного судження та методологiї
аудиту.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає Рiчну iнформацiю
емiтента цiнних паперiв (але не включає окрему фiнансову звiтнiсть та наш аудиторський звiт щодо цiєї звiтностi),
яку ми отримали до дати цього аудиторського звiту, та Рiчний звiт Компанiї, що, як очiкується, буде наданий нам
пiсля дати цього аудиторського звiту.
Наша умовно-позитивна думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не
висловлюємо впевненостi у будь-якiй формi стосовно цiєї iнформацiї.
У зв'язку з проведенням нами аудиту окремої фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленнi iз згаданою
вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те, чи наявнi суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та
окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя
iнших можливих суттєвих викривлень.
Якщо на основi виконаної нами роботи стосовно Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв ми доходимо висновку
про те, що така iнша iнформацiя мiстить суттєве викривлення, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Як описано
вище у роздiлi нашого звiту "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", у нас не було можливостi
визначити чи будь-якi коригування до цiєї окремої фiнансової звiтностi були потрiбнi щодо дебiторської
заборгованостi за виданими авансами, операцiй та залишкiв з пов’язаними особами та визначити будь-який
можливий вплив на порiвняльнiсть поточних показникiв та показникiв попереднього року стосовно зазначеної
транзакцiї спiльної операцiї. Ми дiйшли висновку, що на iншу iнформацiю можуть мати вплив суми та iншi
елементи з тих самих причин, якi описанi вище у роздiлi нашого звiту "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної
думки".
Якщо при ознайомленнi з Рiчним звiтом Компанiї ми дiйдемо висновку, що в ньому мiститься суттєве викривлення,
ми зобов'язанi довести це до вiдома осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння, за окрему
фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї окремої
фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 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 пiдготовцi 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 безперервну дiяльнiсть, крiм випадкiв,
коли управлiнський персонал має намiр лiквiдувати Компанiю, 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 окремої
фiнансової звiтностi Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi
Наша мета полягає в отриманнi обґрунтованої впевненостi у тому, що окрема фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, та у випуску аудиторського звiту, що мiстить нашу думку.
Обґрунтована впевненiсть являє собою високий ступiнь 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 розумно 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:
• 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 представлення
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
Компанiї;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованої облiкової полiтики та обґрунтованiсть бухгалтерських оцiнок i вiдповiдного
розкриття iнформацiї, пiдготовленої управлiнським персоналом;
• робимо висновок про прийнятнiсть застосування управлiнським персоналом припущення щодо безперервностi
дiяльностi i на основi отриманих аудиторських доказiв – висновок про наявнiсть iстотної невизначеностi у зв'язку з
подiями або умовами, якi можуть викликати значнi сумнiви у спроможностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть
в якостi безперервно функцiонуючого пiдприємства. Якщо ми дiйшли висновку про наявнiсть iстотної
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу у нашому аудиторському звiтi до вiдповiдного розкриття iнформацiї в
окремiй фiнансовiй звiтностi або, якщо таке розкриття є неналежним, модифiкувати нашу думку. Нашi висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого аудиторського звiту. Проте майбутнi подiї або
умови можуть призвести до того, що Компанiя втратить здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть в якостi
безперервно функцiонуючого пiдприємства;
• проводимо оцiнку представлення окремої фiнансової звiтностi в цiлому, її структури та змiсту, включаючи
розкриття iнформацiї, а також того, чи представляє окрема фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, покладенi в її
основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовiрне представлення.
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 обґрунтовано вважати такими, що мають вплив на незалежнiсть аудитора, i якщо потрiбно – про вiдповiднi
вжитi 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 обґрунтовано передбачити, що негативнi наслiдки повiдомлення такої iнформацiї перевищать
суспiльно значиму користь вiд її повiдомлення.
Партнер, вiдповiдальний за завдання з аудиту, за результатами якого випущено цей звiт незалежного аудитора, Олена Волкова.
м. Київ, Україна
27 квiтня 2018 року
н/д
н/д
н/д
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

2

0

3

2015

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала мандатна (реєстрацiйна)
комiсiя за допомогою Депозитарної установи ПрАТ "Фiнансова компанiя
"Укрнафтогаз".

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Ні

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

Позачерговi збори в звiтному
перiодi не скликались.

Інше (зазначити)

н/д

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення

н/д

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

н/д

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

11

членів наглядової ради - акціонерів

1

членів наглядової ради - представників акціонерів

11

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

0

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

1

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Не проводила.

н/д
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтети не створювались.

Оцiнка не проводилась.
Засiдання комiтетiв не проводились.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
Так
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

н/д

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): н/д

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

н/д

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

н/д

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

н/д

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

н/д

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

Ні

X
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант

X
X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

н/д

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

н/д

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Товариство планує залучення iнвестицiй.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
(принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРНАФТА"

Територія

за ЄДРПОУ

00135390

за КОАТУУ 8039100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

06.10

23461

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

м. Київ, пров. Несторiвський 3-5

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

37518

147100

0

первісна вартість

1001

113383

197635

0

накопичена амортизація

1002

-75865

-50535

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

462421

721619

0

Основні засоби:

1010

14464452

13399311

0

первісна вартість

1011

15489691

16297266

0

знос

1012

-1025239

-2897955

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

9417

9417

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

2419

2268

0

Відстрочені податкові активи

1045

3468741

4290637

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

3894324

3894324

0

Усього за розділом I

1095

22339292

22464676

0

Запаси

1100

4061772

5199130

0

Виробничі запаси

1101

900366

1118832

0

Незавершене виробництво

1102

47359

70454

0

Готова продукція

1103

192709

465530

0

Товари

1104

2921338

3544314

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

2798667

2034850

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2745147

3130022

0

з бюджетом

1135

45416

30490

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

569951

553671

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

246158

380996

0

Готівка

1166

25745

21903

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

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

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

428986

578118

0

Усього за розділом II

1195

10896097

11907277

0

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

1200

14420

15245

0

Баланс

1300

33249809

34387198

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1010972

1010972

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

16765655

16876477

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-15027044

-14715062

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

2749583

3172387

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

1691619

1814520

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

871635

977059

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1691619

1814520

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

387900

875684

0

за розрахунками з бюджетом

1620

13233537

12786527

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

1558982

1560281

0

за розрахунками зі страхування

1625

1469

3204

0

за розрахунками з оплати праці

1630

8811

19539

0

за одержаними авансами

1635

353723

261887

0

за розрахунками з учасниками

1640

2780779

474760

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

11635929

14600436

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

406459

378254

0

Усього за розділом IІІ

1695

28808607

29400291

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

33249809

34387198

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

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 2017 слiд
розглядати разом iз рядком 1200 вартiстю 15 245 тис. грн., на загальну суму
11 922 522 тис. грн. станом на 31 грудня 2017 р. (31 грудня 2016 р.: 10 910
517 тис. грн.);
(4) Рядок 1405 Капiтал у дооцiнках вiдображає прибуток вiд переоцiнки
основних засобiв;
(5) Всього поточних зобов'язань станом на 31 грудня 2017 р. слiд розглядати
разом з рядками 1695 та 1700 загальною вартiстю 29 400 291 тис. грн. (31
грудня 2016 р.: 28 808 607 тис. грн.);
(6) Всього зобов'язань станом на 31 грудня 2017 р. слiд розглядати разом з
рядками 1595, 1695 та 1700 загальною вартiстю 31 214 811 тис. грн. (31
грудня 2016 р.: 30 500 226 тис. грн.)

Керівник

Роллiнс М.

Головний бухгалтер

Iванова О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРНАФТА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00135390

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

26906984

22578750

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -14543137 )

( -12057428 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

12363847

10521322

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

184104

147491

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -1117723 )

( -737731 )

Витрати на збут

2150

( -1324769 )

( -1291999 )

Інші операційні витрати

2180

( -10173665 )

( -23337173 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( -68206 )

( -14698090 )

Дохід від участі в капіталі

2200

640

0

Інші фінансові доходи

2220

730913

2875784

Інші доходи

2240

649

192876

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -189067 )

( -275302 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

474929

0

збиток

2295

(0)

( -11904732 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-30569

3165429

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

444360

0

збиток

2355

(0)

( -8739303 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

111075

2228626

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-154821

-253170

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-43746

1975456

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

7874

-355582

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-35872

1619874

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

408488

-7119429

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1485825

1353620

Витрати на оплату праці

2505

2545435

2068984

Відрахування на соціальні заходи

2510

503053

421262

Амортизація

2515

1669723

1336976

Інші операційні витрати

2520

12173060

25266124

Разом

2550

18377096

30446966

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

54228510

54228510

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

54228510

54228510

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

8.19

-161.16

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

8.19

-161.16

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

(1) Показник операцiйного фiнансового результату слiд розглядати як
суму рядкiв 2195, 2240 та 2270, що становить (67557) тис. грн. (2016
рiк (14 505 214) тис. грн.)
(2) 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
62626 тис. грн. включено до рядка 2180 i класифiковано як iншi
операцiйнi витрати у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi (2016: 827 424
тис. грн.).
(3) Компоненти iншого сукупного доходу включають категорiї, що в
майбутньому не будуть рекласифiкованi у звiт про фiнансовi
результати.
(4) Рядок 2445 показує змiну в оцiнках зобов'язання з лiквiдацiї
активiв у сумi 85 591 тис. грн. та переоцiнку пенсiйних зобов'язань у
сумi 240 414 тис. грн. (2016: 115 071 тис. грн. i 138 099 тис. грн.
вiдповiдно).

Керівник

Роллiнс М.

Головний бухгалтер

Iванова О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРНАФТА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00135390

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

н/д

Керівник

Роллiнс М.

Головний бухгалтер

Iванова О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРНАФТА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00135390

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

474929

0

0

11904732

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

1669723

X

1336976

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

2948567

0

4123555

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

583120

0

0

2879344

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

640

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

74123

0

845692

0

Фінансові витрати

3540

X

-189067

X

-275302

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

661915

8651599

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

3552665

304859

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

1721018

0

753905

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

826152

X

56533

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

899437

0

697374

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

4504

X

43717

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

69711

X

17046

X

дивідендів

3220

640

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

11497

X

( 18268 )

необоротних активів

3260

X

718528

X

397677

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

99000

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

754170

0

355182

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

361911

Сплату дивідендів

3355

X

10429

X

23300

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

10429

0

385211

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

134838

0

0

43019

Залишок коштів на початок року

3405

246158

X

289177

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

380996

0

246158

0

Примітки

н/д

Керівник

Роллiнс М.

Головний бухгалтер

Iванова О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00135390

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

1010972

16765655

0

0

-15027044

0

0

2749583

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

1010972

16765655

0

0

-15027044

0

0

2749583

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

444360

0

0

444360

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

161267

0

0

-197139

0

0

-35872

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

91082

0

0

0

0

0

91082

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

70185

0

0

-197139

0

0

-126954

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-50445

0

0

64761

0

0

14316

Придбання
(продаж)

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

110822

0

0

311982

0

0

422804

Залишок на
кінець року

4300

1010972

16876477

0

0

-14715062

0

0

3172387

Примітки

(1) Рядок 4111 колонки 4 включає суму переоцiнки основних засобiв, що вiдображається в iншому
сукупному доходi, за вирахуванням вiдстроченого податку;
(2) Рядок 4290 колонки 7 включає 14 316 тис. грн. збiльшення в iнвестицiях у спiльнi дiяльностi та 50
445 тис. грн. капiталу у дооцiнках (колонка 4), рекласифiкованого в нерозподiлений прибуток при
списаннi основних засобiв, що облiковуються за справедливою вартiстю.

Керівник

Роллiнс М.

Головний бухгалтер

Iванова О.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Інформація про підприємство
Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» (далі – Компанія або ПАТ «Укрнафта») було
засноване і розпочало свою діяльність як державне підприємство Виробниче об’єднання
«Укрнафта». У 1994 році Компанія була акціонована, приватизована та зареєстрована як акціонерне
товариство відповідно до законодавства України.
Основна діяльність Компанії – це розвідка, видобування та продаж нафти і газу, переробка газу,
експлуатація системи заправних станцій та надання відповідних нафтопромислових сервісних
послуг на території України. Станом на 31 грудня 2017 року Компанія складалася з шести
видобувних підрозділів, трьох газопереробних заводів, одного розвідувального і бурильного
підрозділу, ряду дослідницьких та допоміжних підрозділів і 537 діючих заправних станцій. Крім
того, Компанія бере участь у спільних операціях із розробки та видобування нафти і газу (Примітка
3). Основна діяльність та виробничі потужності Компанії сконцентровані в Україні.
Акції Компанії належать українським та іноземним юридичним і фізичним особам. 50% плюс 1
акція належить Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» (далі – НАК «Нафтогаз»).
Уряд України, представлений Кабінетом Міністрів України, здійснює державний контроль над
НАК «Нафтогаз».
Компанія зареєстрована на українській фондовій біржі.
Юридична адреса Компанії: Несторівський провулок 3-5, Київ, Україна.
2.
Умови, в яких працює Компанія
Нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні, що розпочалася наприкінці 2013 року
та призвела до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків,
неліквідності ринків капіталу, підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по
відношенню до основних іноземних валют, спостерігалася у 2016 та 2017 роках, хоча й була значно
менш вираженою порівняно з 2014-2015 роками.
Банківська система залишається вразливою через недостатню капіталізацію, низьку якість активів,
викликану економічною ситуацією, знецінення національної валюти та інші фактори. Обмеження у
сфері валютного контролю, введені у 2014-2015 роках, залишаються у силі, але були дещо
пом'якшені порівняно з 2014-2015 роками.
Відносини між Україною та Російською Федерацією залишалися напруженими. 1 січня 2016 року
набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Безпосередньо після цього
російська влада ввела торгівельне ембарго на низку ключових українських експортних товарів. У
відповідь Уряд України запровадив аналогічні заходи, спрямовані проти російських товарів.
Попри деякі покращення ситуації у 2016 та 2017 роках, остаточний результат політичної та
економічної ситуації в Україні та її поточні наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть
мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Компанії.
3.
Основні принципи облікової політики
1)
Основа підготовки
Компанія підготувала цю окрему фінансову звітність для її подання у Національну комісію з цінних
паперів та фондового ринку України відповідно до законодавства України.
Компанія також підготувала консолідовану фінансову звітність відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) для Компанії та її дочірніх підприємств (далі – «Група»).
Дочірні підприємства були повністю консолідовані у консолідованій фінансовій звітності, яка була
оприлюднена.
Користувачі цієї окремої фінансової звітності повинні читати її разом із консолідованою
фінансовою звітністю Групи станом на 31 грудня 2017 року та за 2017 фінансовий рік для отримання
повної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані Групи
в цілому.
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

(МСФЗ), випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).
Компанія веде бухгалтерський облік відповідно до МСФЗ.
Ця фінансова звітність підготовлена згідно з принципом історичної вартості, за винятком
нафтогазових активів та інших основних засобів, що обліковуються за справедливою вартістю (крім
транспортних засобів та інших основних засобів, які оцінюються за первісною вартістю за
вирахуванням знецінення). Ця фінансова звітність представлена в українських гривнях. Усі суми
наведені з округленням до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше.
Фінансова звітність за 2017 фінансовий рік затверджена до випуску 27 квітня 2018 року.
2)
Переоцінка іноземної валюти
Статті, включені до фінансової звітності Компанії, оцінюються із використанням валюти
первинного економічного середовища, в якому Компанія здійснює свою діяльність. Валютою
подання цієї фінансової звітності є українська гривня, яка є функціональною валютою Компанії та
її спільних операцій, а також валютою подання Компанії. Операції в іноземній валюті при
первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату операції.
Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну
валюту за курсом, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці, що виникають від такого перерахунку,
відображаються у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які оцінюються за первісною вартістю
в іноземній валюті, перераховуються за курсом, діючим на дату їх початкових операцій.
Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються
за курсами обміну на дату визначення справедливої вартості.
3)
Доліцензійні витрати
Доліцензійні витрати відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони були понесені.
4)
Витрати на розвідку та оцінку
Витрати на розвідку та оцінку родовищ нафти і природного газу обліковуються методом успішних
спроб. Відповідно до цього методу, витрати на розвідку та оцінку капіталізуються в активи розвідки
та оцінки до моменту, коли розвідка буде завершена і результат зможе бути оцінений. До таких
витрат відносяться: винагорода працівників, вартість використаних матеріалів та пального, витрати,
пов’язані з набуттям прав на розвідку, витрати на топографічні, геологічні, геохімічні та геофізичні
роботи, витрати на розвідувальне буріння, зняття проб, витрати на діяльність, пов’язану з оцінкою
технічних можливостей та рентабельності видобутку. Якщо розвідка та оцінка ресурсів на певній
визначеній території не призвела до відкриття економічно доцільних для видобутку покладів
вуглеводнів, активи розвідки та оцінки тестуються на зменшення корисності. Загалом, до
комерційних резервів Компанія відносить підтверджені розроблені резерви.
Якщо поклади вуглеводнів не знайдено і прийнято рішення про припинення розвідки та оцінки на
цій визначеній території, активи розвідки та оцінки підлягають списанню.
Якщо поклади вуглеводнів були знайдені та є об’єктом подальшого дослідження, що може
включати буріння свердловин (розвідувальних чи розвідувального типу стратиграфічних
випробувальних свердловин), та, вірогідно, підлягатимуть комерційній розробці, то такі витрати
продовжують визнаватись у складі активу. Такі витрати обліковуються як актив і є предметом
технічного, комерційного і управлінського перегляду, щонайменше, раз на рік з метою
підтвердження наміру розробки чи іншого способу отримання вигід від знайдених покладів. Коли
дозвіл на розробку підтверджених запасів нафти та природного газу отриманий, накопичені витрати
проходять тест на зменшення корисності та переводяться у клас нафтогазових активів.
Після початкового визнання за первісною вартістю активи розвідки та оцінки оцінюються за
історичною вартістю за вирахуванням збитків від зменшення корисності.
5)
Витрати на розробку
Витрати на будівництво, установку обладнання для видобутку копалин, трубопроводів та буріння
експлуатаційних свердловин включаються в склад нафтогазових активів.
6)
Нафтогазові активи та інші основні засоби
Після початкового визнання за первісною вартістю нафтогазовидобувне обладнання та інші основні
засоби, за винятком транспортних засобів та інших основних засобів, оцінюються за справедливою
вартістю на дату переоцінки за вирахуванням накопиченого зносу, виснаження та збитків від
зменшення корисності, що нараховуються після дати переоцінки. Транспортні засоби та інші

основні засоби оцінюються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та
збитків від зменшення корисності.
Переоцінка здійснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між
справедливою вартістю переоціненого активу та його балансовою вартістю. Справедлива вартість
спеціалізованих активів, що представляють більшість переоцінюваних активів, визначена за
методом амортизованої вартості заміщення з коригуванням на суму економічного знецінення.
Справедлива вартість неспеціалізованих активів визначена на основі ринкового підходу. Така
переоцінка була здійснена станом на 31 грудня 2016 року.
Якщо об’єкти нафтогазовидобувних активів та інших основних засобів переоцінюються,
накопичений до моменту переоцінки знос та виснаження вираховується з первісної вартості об’єкту
і така чиста вартість порівнюється із переоціненою вартістю об’єкта. Збільшення балансової
вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься до іншого сукупного доходу та
накопичується в складі резерву з переоцінки у капіталі у звіті про фінансовий стан, за винятком сум,
що компенсують зменшення вартості активу, раніше відображеного у прибутках та збитках. У
цьому випадку сума збільшення вартості такого активу відображається у прибутках та збитках.
Зменшення балансової вартості відображається у складі прибутку та збитку, за винятком випадків,
коли зменшення балансової вартості компенсує попереднє збільшення балансової вартості цих же
активів і відображається через зменшення резерву переоцінки. Після вибуття активу відповідна
сума, включена до резерву переоцінки, переноситься до складу нерозподіленого прибутку.
Первісна вартість основного засобу складається з ціни придбання або вартості будівництва, інших
прямих витрат для введення активу в експлуатацію, витрат на позики та очікуваних витрат на
виведення активу з експлуатації. Ціна придбання або вартість будівництва основного засобу являє
собою суму сплачених коштів та справедливу вартість іншої винагороди, сплаченої у ході
придбання основного засобу.
Об’єкт основних засобів вибуває після його реалізації або коли одержання економічних вигод від
його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки чи збитки, що виникають у
зв’язку з вибуттям активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу
і його балансовою вартістю), включаються до прибутків та збитків за рік, в якому актив був знятий
з обліку. Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації
активів аналізуються наприкінці кожного звітного року і коригуються в разі необхідності.
Розрахункові витрати на демонтаж нафтогазових виробничих потужностей, включаючи витрати на
закриття об'єктів та рекультивацію видобувних площ, включаються як компонент нафтогазових
активів, які виснажуються виробничим методом.
Соціальні активи, які належать Компанії, не визнаються у цій фінансовій звітності, оскільки не
очікується, що їх використання принесе Компанії економічні вигоди в майбутньому. Витрати на
поточне обслуговування активів відносяться на витрати відповідного періоду.
Амортизація, виснаження та знос
Амортизація нематеріальних активів та знос основних засобів, за виключенням нафтогазових
активів, розраховується прямолінійним методом протягом корисного строку використання активу.
Виснаження нафтогазових активів розраховується із використанням методу нарахування
пропорційно видобутку по кожному родовищу на основі кількості розроблених запасів.
Термін корисного використання
Знос основних засобів, за виключенням нафтогазових активів, розраховується з урахуванням таких
термінів корисного використання активів:
Бензозаправні станції
Будівлі
Машини та обладнання (включаючи нафтопроводи)
Нафтогазопереробне обладнання
Транспортні засоби та офісне та інше обладнання

8-33 роки
20-50 років
3-35 років
5-35 років
5 років

Витрати на капітальні реконструкції та ремонти
Витрати на капітальні реконструкції та ремонти складаються з вартості заміщення активів або
частини активу, витрат на діагностику та огляд. Витрати, понесені на заміну компоненту об'єкта
основних засобів, який обліковується окремо, капіталізуються зі списанням балансової вартості

заміненого компоненту. Подальші витрати включаються до балансової вартості активу або
визнаються окремим активом, залежно від ситуації, лише в разі, коли ймовірно, що Компанія
отримає від цього активу майбутні економічні вигоди, пов’язані з цими витратами, а його вартість
можна достовірно оцінити.
Якщо частина активу не обліковується як окремий компонент, то для оцінки балансової вартості
заміщеного списаного активу використовується вартість активу, що заміщує існуючий. Витрати по
значних програмах діагностики капіталізуються та амортизуються протягом міжремонтного
періоду. Всі інші витрати з ремонту відносяться до витрат у тому періоді, в якому вони фактично
понесені.
7)
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи переважно складаються з програмного забезпечення та ліцензій (спеціальних
дозволів). Амортизація нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом протягом
очікуваного терміну корисного використання, що оцінюється для кожного з типів нематеріальних
активів окремо і становить від 3 до 20 років. Строки і порядок амортизації нематеріальних активів
аналізуються, як мінімум, наприкінці кожного звітного року. Балансова вартість нематеріальних
активів переглядається на предмет зменшення корисності, коли події або зміни умов використання
вказують на те, що балансова вартість таких активів не може бути відшкодована.
8)
Інші необоротні активи
До складу інших необоротних активів включені нематеріальні активи, які являють собою права на
платежі за природний газ, видобутий Компанією та фізично переданий на зберігання до
газотранспортної системи України, включаючи підземні сховища газу. Ці нематеріальні активи
спочатку визнаються за первісною вартістю. Після початкового визнання нематеріальні активи
обліковуються за їх первісною вартістю мінус накопичені збитки від знецінення. Ці нематеріальні
активи мають безстроковий термін використання, не амортизуються і аналізуються на предмет
знецінення принаймні щороку (Примітка 4).
9)
Зменшення корисності нефінансових активів
На кожну звітну дату Компанія проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності
активів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування Компанія
визначає суму відшкодування активу. Сума відшкодування активу є більшою з двох величин:
справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові кошти, за мінусом витрат на продаж
і вартості його використання. Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого
активу, якщо цей актив генерує надходження коштів і таке надходження коштів, в основному, не
залежить від інших активів або груп активів.
Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму його
відшкодування, вважається, що корисність активу зменшилася і його вартість списується до суми
відшкодування. При оцінці справедливої вартості за вирахуванням витрат на вибуття очікувані
грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту
до оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики, властиві
цьому активу. При визначені справедливої вартості за мінусом витрат на продаж використовується
відповідна модель оцінки. Зменшення корисності нафтогазових активів тестується по кожному
родовищу, оскільки родовище – це найменша одиниця нафтогазових активів, що генерує грошові
потоки. Однак при цьому береться до уваги той факт, що якщо окремі, чітко ідентифіковані активи,
які є частиною родовища (наприклад, свердловина), не будуть приносити Компанії майбутніх
економічних вигід, такі окремі активи можуть бути знецінені окремо.
Для цілей оцінки зменшення корисності нафтогазових активів Компанія замовляє звіти по оцінці
резервів у незалежної інженерної компанії. Такий звіт по резервах був були підготовлений на
30 червня 2016 року. При здійсненні оцінки зменшення корисності Компанія використовує
визначення «оцінені майбутні грошові потоки» в значенні грошових потоків, які оцінюються
виходячи з підтверджених розроблених резервів.
Компанія здійснює свої розрахунки зменшення корисності виходячи з детальних бюджетів та
прогнозних розрахунків, які готуються окремо для кожної одиниці, що генерує грошові кошти в
межах Компанії, на яку припадають індивідуальні активи. Бюджети та прогнозні розрахунки
зазвичай здійснюються на період 5 років або на період до повного виснаження запасів (для

нафтогазових активів). На період більшої тривалості розраховуються ставки довгострокового
зростання, що застосовуються до прогнозованих грошових потоків після п’ятого року.
Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про фінансові результати, окрім попередньо
переоціненого майна, вартість переоцінки якого відображалась в інших сукупних доходах. У цьому
випадку зменшення корисності активів визнається в інших сукупних доходах у сумі, що не
перевищує суму раніше визнаного резерву переоцінки.
На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від зменшення
корисності, визнаний щодо активу раніше, вже не існує або зменшився. При наявності таких ознак
Компанія оцінює суму відшкодування активу. Збиток від зменшення корисності, визнаний для
активу в попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні оцінки,
застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від
зменшення корисності. У такому випадку балансова вартість активу збільшується до суми його
відшкодування. Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься за
кредитом на інші резерви у капіталі через інший сукупний дохід. Зменшення балансової вартості
активу, яке компенсує попереднє збільшення балансової вартості того самого активу, відноситься
на інші резерви у капіталі через інший сукупний дохід. Всі інші випадки зменшення балансової
вартості відносяться на фінансовий результат. Однак якщо збиток від знецінення того самого
переоціненого активу раніше був визнаний у складі фінансового результату, сторно цього збитку
від знецінення також визнається у складі фінансового результату.
10) Фінансові інструменти – основні терміни оцінки
Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю, первісною вартістю або
амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Нижче описано ці методи оцінки.
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за
зобов’язанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим
свідченням справедливої вартості є ціна на активному ринку. Активний ринок – це такий ринок, на
якому операції щодо активів і зобов’язань мають місце із достатньою частотою та в достатніх
обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо ціноутворення на поточній основі.
Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активному ринку, вимірюється як
добуток ціни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кількості, що
утримується Компанією. Цей принцип дотримується, навіть якщо звичайний денний обсяг торгів на
ринку не є достатнім, щоб абсорбувати кількість інструментів, що утримується Компанією, і якщо
заява на розміщення усієї позиції в межах однієї транзакції може вплинути на ціну котирування.
Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус
погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь-яке
зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають
амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або
дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані
процентні доходи та нараховані процентні витрати, в тому числі нарахований купонний дохід, не
відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей звіту про
фінансовий стан як поточні або довгострокові зобов'язання, залежно від строку погашення.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або процентних
витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної
процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка – це
процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без
урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії
фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої
балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна процентна ставка використовується для
дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни
процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний спред понад
плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших змінних факторах, які не
змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього
очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та

виплати, сплачені або отримані сторонами договору, що є невід’ємною частиною ефективної
процентної ставки.
11) Фінансові активи
Первісне визнання

Основні фінансові інструменти Компанії включають дебіторську заборгованість, передоплати за
фінансові інструменти, грошові кошти та їх еквіваленти і короткострокові депозити. Фінансові
інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, безпосередньо пов'язані
з угодою. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди.
Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує
різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші поточні
угоди з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на ринку, або методики оцінки,
які у якості базових даних використовують лише дані з відкритих ринків.
Всі звичайні операції з придбання і продажу фінансових активів та передоплати за фінансові активи
відображаються на дату операції, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов’язання з
придбання активу, або на дату, коли здійснюється передоплата за актив. До звичайних операцій з
придбання або продажу відносяться операції з придбання або продажу фінансових активів, умови
яких вимагають передачу активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на
відповідному ринку.
Станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року жоден із фінансових активів Компанії не
був віднесений до категорій “фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки у фінансових результатах”, "фінансові активи, наявні для продажу" та “інвестиції,
утримувані до погашення”.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю, інша дебіторська заборгованість та
передоплати за фінансові інструменти
Дебіторська заборгованість та передоплати за фінансові інструменти визнаються за справедливою
вартістю, а в подальшому переоцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу
ефективної процентної ставки за мінусом резерву під сумнівну заборгованість. Резерв створюється
у тому випадку, коли існує об’єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати всю суму
заборгованості відповідно до первинних умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість по
основній діяльності знецінена, вважаються істотні фінансові труднощі боржника, вірогідність його
банкрутства або фінансової реорганізації, а також необґрунтована несплата або прострочення
платежу. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та його вартістю
відшкодування, яка є поточною вартістю оціночних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за
первісною ефективною процентною ставкою для фінансових активів. Балансова вартість активу
зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у прибутку чи збитку у
складі загальних та адміністративних витрат. Якщо дебіторська заборгованість за основною
діяльністю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок відповідного резерву.
Повернення раніше списаних сум кредитується за рахунок інших операційних витрат.
Прибутки та збитки визнаються у складі прибутку чи збитку при списанні активу та під час
амортизації активу за ефективною процентною ставкою. Амортизована вартість розраховується з
урахуванням премії або дисконту при придбанні та доходів чи витрат, що включаються у
розрахунок ефективної процентної ставки. Амортизація за методом ефективної процентної ставки
включається до фінансових доходів та фінансових витрат у звіті про прибутки та збитки та інші
сукупні доходи.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, депозити до запитання в банках та
інші короткострокові високоліквідні інвестиції, первісний термін яких не перевищує трьох місяців.
Суми, використання яких обмежене, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів
при підготовці звіту про рух грошових коштів. Грошові кошти з обмеженим використанням
включають депозити чи банківські рахунки, використання яких є обмеженим внаслідок
зобов’язання Компанії вилучати кошти тільки для цільового призначення. Суми, обмеження щодо
яких не дозволяють обміняти їх або використати для розрахунку по зобов’язаннях протягом
принаймні дванадцяти місяців після звітної дати, включено до складу інших необоротних активів.

Припинення визнання
Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи аналогічних
фінансових активів) припиняється у випадку:
•
закінчення строку дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;
•
якщо Компанія передала права на отримання грошових потоків від активу з одночасним
прийняттям на себе зобов’язання їх виплатити у повному обсязі третій особі без суттєвих
затримок і при цьому (а) Компанія також передала в основному всі ризики та вигоди, пов’язані
з володінням активами, або (б) Компанія не передала та не залишила в основному всі ризики
та вигоди володіння активом, але припинила здійснювати його контроль.
12) Зменшення корисності фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність ознак зменшення корисності фінансових активів
або групи фінансових активів. Фінансовий актив чи група фінансових активів вважаються такими,
що втратили корисність, якщо і тільки якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності у
результаті однієї чи декількох подій, що відбулися після первісного визнання активу (настання
«події збитковості»), і ця подія збитковості має вплив на очікувані майбутні грошові потоки від
фінансового активу або групи фінансових активів, які можуть бути достовірно оцінені. До ознак
зменшення корисності може бути віднесено те, що боржник чи група боржників зазнає значних
фінансових труднощів, дефолт чи прострочення у сплаті процентів чи основних сум, а також
вірогідність того, що вони збанкрутують чи зазнають іншої фінансової реорганізації, і при цьому
існують помітні ознаки зменшення очікуваних грошових потоків, які можна оцінити, такі як зміни
заборгованості чи економічних умов, які пов’язані з дефолтом.
Активи, обліковані за амортизованою вартістю
Для фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Компанія спочатку оцінює,
чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності окремо для фінансових активів, які є окремо
суттєвими, та у сукупності для фінансових активів, які не є окремо суттєвими.
Якщо визначено, що не існує об’єктивного свідчення зменшення корисності для окремо оціненого
фінансового активу (незалежно від того, чи є він суттєвим), актив включається у групу фінансових
активів з подібними характеристиками кредитного ризику і ця група фінансових активів оцінюється
на зменшення корисності у сукупності. Активи, які окремо оцінюються на зменшення корисності і
для яких збиток від зменшення корисності визнається або продовжує визнаватися, не включаються
у сукупну оцінку зменшення корисності.
Якщо існує об’єктивне свідчення існування збитку від зменшення корисності, сума збитку
вимірюється як різниця між балансовою вартістю активу та поточною вартістю очікуваних
майбутніх грошових потоків (виключаючи майбутні очікувані кредитні збитки, які ще не були
понесені). Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною
ефективною процентною ставкою для фінансового активу.
Балансова вартість активу зменшується за рахунок резерву і сума збитку визнається у прибутках чи
збитках. Процентний дохід продовжує нараховуватись на зменшену балансову вартість за
процентною ставкою, що застосовується для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою
оцінки збитку від зменшення корисності. Процентний дохід визнається як частина фінансового
доходу у звіті про прибутки та збитки та інші сукупні доходи. Позики разом з пов’язаним резервом
списуються при відсутності реальної перспективи майбутнього відшкодування і всі забезпечення
реалізовані чи передані Компанії. Якщо в наступному році сума очікуваного збитку від зменшення
корисності зростає або зменшується через подію, що відбулася після визнання зменшення
корисності, попередньо визнана сума збитку від зменшення корисності збільшується чи
зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо майбутнє списання зазнає подальшого
сторнування, сторнована сума зменшує інші операційні витрати.
13) Фінансові зобов’язання
Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання як позикові кошти та кредиторська заборгованість.
Компанія визначає класифікацію своїх фінансових зобов’язань при первісному визнанні. Компанія
не має фінансових зобов’язань, облікованих за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на
прибуток чи збиток.

При первісному визнанні всі фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю та, у
випадку кредитів і позикових коштів, з урахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцією. Після
первісного визнання всі фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою вартістю із
використанням методу ефективної процентної ставки.
Прибутки та збитки визнаються у складі прибутку чи збитку при списанні зобов’язання та під час
амортизації зобов’язання за методом ефективної процентної ставки. Амортизована вартість
розраховується з урахуванням премії або дисконту при придбанні та доходів чи витрат, що
включаються у розрахунок ефективної процентної ставки. Амортизація за методом ефективної
процентної ставки включається до фінансових витрат у звіті про прибутки та збитки та інші сукупні
доходи.
Припинення визнання фінансових зобов’язань
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення
строку погашення відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же
кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого
зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається
в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у складі прибутку чи збитку.
14) Взаємозалік фінансових інструментів
Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань із подальшим включенням до звіту про фінансовий
стан лише їхньої чистої суми, може здійснюватися лише у випадку існування юридично
визначеного права взаємозаліку визнаних сум, коли є намір провести розрахунок на основі чистої
суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. При цьому право на
взаємозалік (а) не повинне залежати від майбутніх подій та (б) повинне мати юридичну силу в усіх
наступних обставинах: (i) у ході ведення звичайної комерційної діяльності, (ii) у разі невиконання
зобов'язань за платежами (подія дефолту) та (iii) у випадку неплатоспроможності чи банкрутства.
15) Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Витрати виробництва та переробки сирої нафти обліковуються за методом перших за часом
надходжень.
Собівартість складається з таких компонентів:
Сировина
та
матеріали
Сира нафта, газ,
газовий
конденсат та
продукти
переробки

• ціна придбання за методом перших за часом надходжень запасів;
• знос та виснаження, прямі матеріальні витрати, витрати праці та пропорційна
частина виробничих накладних витрат, розподілених на основі нормальної
виробничої потужності

Чиста вартість реалізації – це попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус
попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення
продажу.
16) Оренда
У випадках, коли Компанія виступає орендарем в рамках оренди, за якою всі ризики та вигоди,
притаманні володінню активом, не передаються орендодавцем Компанії, загальна сума орендних
платежів включається до складу прибутку чи збитку за рік рівними частинами протягом строку
оренди. Строк оренди – це строк дії укладеного орендарем договору про нескасовувану оренду
активу, а також будь-який подальший строк після закінчення строку дії договору, протягом якого
орендар може, на свій власний розсуд, продовжувати оренду цього активу, здійснюючи чи не
здійснюючи орендні платежі, тоді як у момент початку оренди існує об’єктивна впевненість у тому,
що орендар має намір реалізувати своє право оренди.
Якщо активи надаються в оренду на умовах операційної оренди, орендні платежі, що підлягають
отриманню, визнаються як орендний дохід пропорційно протягом всього терміну оренди.
17) Забезпечення
Загальні положення

Забезпечення визнається тоді, коли Компанія має теперішнє зобов’язання (юридичне або
конструктивне) внаслідок минулої події, і існує імовірність, що для погашення зобов’язання
відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути
достовірно оцінена. В разі існування декількох аналогічних зобов’язань, імовірність вибуття
ресурсів під час розрахунків визнається з урахуванням класу зобов’язань у цілому. Якщо Компанія
передбачає отримання відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором
страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли
отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у
прибутку чи збитку за вирахуванням відшкодування. Якщо сума резерву розраховується з
використанням грошових потоків, визначених для погашення існуючого зобов’язання, його
балансова вартість є приведеною вартістю таких грошових потоків.
Зобов’язання з ліквідації активів
Забезпечення під витрати, пов’язані з вибуттям (виведенням з експлуатації) активів, визнаються при
введенні в експлуатацію нафтогазових активів та активів розвідки і оцінки. Резерв під виведення
активів з експлуатації визнається у повному обсязі при встановленні відповідного обладнання.
Резерв визначається в сумі витрат, що, як очікується, будуть понесені наприкінці періоду
експлуатації відповідного активу, дисконтовані до їх поточної вартості. Витрати на визнання
резерву під виведення активів з експлуатації включаються до складу відповідного активу і, таким
чином, відображаються у прибутках та збитках у складі витрат з амортизації нафтогазових активів,
що розраховуються виробничим методом відповідно до політики Компанії. Витрати періоду,
пов’язані зі змінами у чистій приведеній вартості резерву під виведення з активів експлуатації, що
виникають внаслідок дисконтування, включаються до складу фінансових витрат. Попередньо
оцінені майбутні платежі, пов’язані з вибуттям активів, переглядаються щороку і, за необхідністю,
коригуються.
Зміни у попередньо оцінених майбутніх платежах або у ставці дисконту відображаються наступним
чином:
a. зміни у зобов’язаннях змінюють резерв з дооцінки або уцінки, що були визнані раніше за
відповідним активом таким чином, що:
i. зменшення зобов’язання визнається в іншому сукупному доході та збільшує суму дооцінки
в капіталі, крім сторнування сум попередніх уцінок, що були визнані раніше у складі
прибутку чи збитку;
ii. збільшення зобов’язання визнається у складі прибутку чи збитку, крім тієї суми, що повинна
бути визнана в іншому сукупному доході та зменшує раніше визнаний резерв переоцінки у
капіталі, пов’язаний з цим активом.
b. у разі, коли зменшення зобов’язання перевищує балансову вартість активу, що була б визнана,
якби актив обліковувався за собівартістю, таке перевищення одразу визнається у прибутках та
збитках.
c. зміни в резерві переоцінки, що виникають внаслідок зміни у зобов’язаннях, визнаються та
розкриваються в іншому сукупному доході окремо.
18) Частки участі у спільних підприємствах та спільних операціях
Компанія має частки у спільних операціях. Компанія обліковує свою частку участі у спільних
операціях шляхом обліку її активів, включаючи її частку будь-яких активів, що знаходяться у
спільній власності, її зобов'язань, включаючи її частку будь-яких спільно прийнятих зобов'язань; її
доходів від продажу її частки обсягу виробленої спільною операцією продукції, її частки доходів
від продажу обсягу виробленої спільною операцією продукції та її витрат, включаючи її частку
будь-яких спільно понесених витрат.
19) Інвестиції у дочірні та асоційовані компанії і спільні підприємства
Дочірні компанії – це підприємства, в яких Компанія має, безпосередньо або опосередковано, понад
половину прав голосу або іншим чином може здійснювати контроль їхньої фінансової та
операційної діяльності для отримання економічних вигод.
Наявність та вплив потенційних прав голосу, які наразі реалізуються або можуть бути
трансформовані, враховуються під час визначення можливостей Компанії контролювати інше

підприємство. Дохід від дивідендів визнається у складі прибутку чи збитку в момент встановлення
права акціонерів на отримання виплати.
Інвестиції у дочірні та асоційовані компанії і спільні підприємства оцінюються за первісною
вартістю за вирахуванням збитку від знецінення. Витрати на здійснення операції капіталізуються у
первісній вартості інвестиції. Витрати на здійснення операції – це витрати, безпосередньо пов’язані
з придбанням інвестиції, наприклад, винагорода за професійні юридичні послуги, податки, що
стягуються при перереєстрації права власності, та інші витрати, пов’язані із придбанням.
Первісна вартість інвестицій також включає умовну винагороду. Інвестиції аналізуються на предмет
знецінення в усіх випадках, коли існують ознаки того, що балансову вартість інвестиції неможливо
відшкодувати. Якщо вартість відшкодування інвестиції (її справедлива вартість за вирахуванням
витрат на продаж або вартість використання, залежно від того, яка з них більше) є меншою за її
балансову вартість, балансова вартість зменшується до вартості відшкодування інвестиції. Збиток
від знецінення визнається через прибуток чи збиток у сумі, на яку балансова вартість активу
перевищує його вартість відшкодування.
Коли частка Компанії у збитках асоційованої компанії або спільного підприємства дорівнює або
перевищує її частку в цій асоційованій компанії або спільному підприємстві, Компанія припиняє
визнання своєї частки у подальших збитках. Після того, як частка Компанії зменшується до нуля,
під додаткові збитки створюється резерв і визнається зобов'язання лише тією мірою, в якій Компанія
взяла на себе юридичні або конструктивні зобов'язання або здійснила платежі від імені асоційованої
компанії або спільного підприємства. Якщо у майбутньому асоційована компанія або спільне
підприємство відображає у звітності прибуток, Компанія поновлює визнання своє частки у цьому
прибутку лише після того, як її частка у прибутку дорівнює її частці у невизнаних збитках.
Інвестиція списується з балансу після її вибуття. Різниця між справедливою вартістю надходжень
від продажу та часткою балансової вартості інвестиції, що вибула, визнається у складі прибутку чи
збитку як прибуток чи збиток від вибуття. Цей самий принцип застосовується у разі, якщо вибуття
інвестиції призводить до того, що інвестиція у дочірню компанію стає інвестицією у спільне
підприємство або асоційовану компанію, яка оцінюється за первісною вартістю.
20) Виплати працівникам
Витрати на заробітну плату, внески до Державного пенсійного фонду України і фондів соціального
страхування, оплачувані річні відпустки та лікарняні, а також премії та негрошові винагороди
(медичне обслуговування та інші соціальні пільги) нараховуються у тому році, в якому відповідні
послуги надавались працівниками Компанії.
План із встановленими внесками. Компанія здійснює на користь своїх працівників передбачений
законодавством єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду України. Внесок розраховується як
процент від поточної валової суми заробітної плати та відноситься на витрати по мірі його
здійснення.
План із встановленими виплатами. Компанія бере участь в обов’язковому державному пенсійному
плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що
працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров’я умовами. Згідно з
колективними угодами між Компанією та її працівниками, Компанія також має зобов’язання зі
здійснення одноразових платежів своїм працівникам після виходу на пенсію за певних умов.
Зобов’язання, визнане у звіті про фінансовий стан у зв’язку з пенсійним планом із встановленими
виплатами, являє собою поточну вартість зобов’язання за планом із встановленими виплатами на
звітну дату. Зобов’язання за планом із встановленими виплатами розраховується щороку
незалежними актуаріями за методом прогнозованої умовної одиниці. Приведена вартість
зобов’язання за пенсійним планом із встановленими виплатами визначається шляхом
дисконтування розрахункового майбутнього відтоку грошових коштів із застосуванням ринкової
доходності державних облігацій, строк погашення яких приблизно відповідає строку вказаного
зобов’язання.
У 2017 році для дисконтування пенсійних зобов'язань керівництво застосувало ринкові ставки за
деномінованими у гривні державними облігаціями із відповідним строком погашення.
Вартість минулих послуг визнається одразу у звіті про фінансові результати, а переоцінки
визнаються в іншому сукупному доході.

Вартість пенсійного плану із встановленими виплатами та інших довгострокових програм для
працівників, а також приведена вартість зобов’язання з пенсійних виплат визначаються з
використанням актуарних оцінок. Актуарна оцінка полягає у визначенні ставки дисконту,
майбутнього зростання розміру заробітної плати, рівня смертності та майбутнього зростання
розміру пенсійних виплат. Складність оцінки і основних припущень та довгостроковий характер
зобов’язання за пенсійним планом із встановленими виплатами роблять його вкрай чутливим до
змін у цих припущеннях. Усі припущення переглядаються станом на кожну звітну дату (Примітка
23).
21) Визнання доходів
Дохід визнається, коли є впевненість у тому, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод Компанії, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визнається за
справедливою вартістю отриманих сум або сум, що підлягають отриманню, за вирахуванням
знижок, податків або митних зборів.
Дохід від продажу нафти та нафтопродуктів визнається, коли значні ризики та винагороди за правом
власності були передані покупцю.
Місцем передачі зазвичай вважається пункт, де товар фізично передається на судно,
трубопровідним або іншим транспортом. Доходи від продажу продуктів нафтопереробки
визнаються, коли право власності на них передається покупцю.
Дохід від продажу газу (Примітка 8) визнається у періоді, коли досягається згода щодо кількості і
ціни, і дохід може бути достовірно визначеним та юридично підлягає сплаті. До цієї дати всі ризики
та вигоди від володіння газом зберігаються за Компанією, крім випадку, коли актив фізично
передається на зберігання до газотранспортної системи та газосховищ. Як наслідок, дата визнання
доходу може суттєво відрізнятися від дати фізичної передачі газу.
Компанія проводить оцінку своїх доходів за спеціальними критеріями, за якими визначається, чи
виступає вона принципалом або агентом. Компанія дійшла висновку, що вона виступає як
принципал за всіма своїми джерелами доходу, крім операцій з нефінансовими активами по
агентських домовленостях (Примітка 8), де Компанія не несе значні ризики та винагороди за правом
власності на продані товари, та що не підлягали використанню у власній виробничій діяльності.
Реалізація послуг
Дохід від реалізації послуг визнається, коли послуги надані та сума доходу може бути достовірно
визначена.
Доходи у негрошовій формі
Частина доходу Компанії від реалізації надходить у негрошовій формі. Ці операції, як правило,
відбуваються у формі непрямих розрахунків різнорідними товарами або послугами від кінцевого
споживача (бартерні операції).
Продажі та закупівлі, що, як очікуються, будуть врегульовані у формі взаєморозрахунків або інших
негрошових розрахунків, визнаються на основі управлінської оцінки справедливої вартості, яка
буде отримана чи передана у ході негрошових розрахунків. Справедлива вартість визначається на
основі ринкової інформації.
Негрошові операції були виключені зі звіту про рух грошових коштів.
22) Податок на прибуток
У цій окремій фінансовій звітності податки були нараховані відповідно до вимог законодавства, яке
було чинним або фактично набуло чинності станом на звітні дати. Витрати з податку на прибуток
включають поточні податки та відстрочене оподаткування та відображаються у складі прибутку чи
збитку, якщо тільки вони не стосуються операцій, які відображені у цьому самому або іншому
періоді в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу.
Поточний податок
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди.
Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оціночних показниках, якщо фінансова
звітність ухвалюється до моменту подання відповідних податкових декларацій. Інші податки, за
винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних витрат.

Відстрочений податок
Відстрочений податок на прибуток розраховується відповідно до методу балансових зобов'язань
щодо всіх тимчасових різниць на звітну дату, що виникають між податковою базою активів і
зобов'язань та їхньою балансовою вартістю у фінансовій звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, за
винятком:
•
ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу,
активу чи зобов’язання від господарської операції, яка не є об’єднанням підприємств та під
час здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або
збиток; та
•
щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства,
коли можна контролювати час сторнування тимчасової різниці та існує ймовірність, що
тимчасова різниця не буде сторнована в найближчому майбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та
перенесених на наступні періоди невикористаних податкових збитків у сумі майбутнього
ймовірного оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковувані
тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди невикористані податкові збитки, за
винятком:
•
ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними
тимчасовими різницями від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській
операції, що не є об’єднанням підприємств та під час здійснення операції не впливає ні на
бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток чи збиток; та
•
щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в спільні
підприємства, відстрочені податкові активи визнаються тією мірою, якою існує ймовірність,
що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому і буде отриманий
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю.
На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і
зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого
відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються
Компанією на кожну звітну дату і визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в
майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий
актив. Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками,
застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашенні
зобов’язання, на основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на звітну дату податкових
ставок і положень податкового законодавства. Відстрочений податок, що стосується статей,
визнаних безпосередньо у капіталі, визнається у складі інших сукупних доходів.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку за
наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних
податкових зобов’язань, що виникають у одного суб’єкта господарювання та в межах компетенції
одного податкового органу.
Податки на видобуток
Діяльність Компанії щодо видобутку вуглеводнів оподатковується рентною платою. Податки на
видобуток розраховуються виходячи з обсягів видобутої продукції та відносяться на витрати в тому
періоді, коли продукція була видобута.
23) Умовні зобов’язання
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує імовірність
відтоку ресурсів, які передбачають економічні вигоди для того, щоб розрахуватися за
зобов’язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатнім рівнем точності (Примітка 25). Інформація
про умовні зобов’язання розкривається у фінансовій звітності, крім випадків, коли ймовірність
відтоку ресурсів, які передбачають економічні вигоди, є незначною.

24) Аванси та передоплати видані
Аванси та передоплати видані обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на знецінення.
Аванси та передоплати, видані з метою придбання активу, включаються до складу його балансової
вартості після того, як Компанія отримала контроль над цим активом і якщо існує ймовірність того,
що Компанія отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані з таким активом.
Інші передоплати списуються на прибуток чи збиток після отримання товарів або послуг, за які вони
були здійснені. Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи послуги, за які була здійснена
передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується належним чином, і
відповідний збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку за рік.
25) Акціонерний капітал
Прості акції класифіковані як капітал. Витрати, безпосередньо пов’язані з емісією нових акцій,
обліковуються у складі капіталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків.
26) Прибуток на акцію
Базисний прибуток на акцію розраховується шляхом поділу прибутку чи збитку, що належить
акціонерам Компанії, на середньозважену кількість простих акцій в обігу протягом року, крім
викуплених власних акцій.
27) Зміна інвестицій у спільні операції
Компанія має інвестиції у спільні операції. Відповідно до договірних угод, частка в активах та
зобов'язаннях цих спільних операцій є меншою за частку в чистому прибутку за період, що підлягає
розподілу між учасниками. Відповідна різниця між частками у чистих активах та результаті за
період визнається як зміна інвестицій у спільні операції безпосередньо у складі капіталу.
28) Дивіденди
Дивіденди обліковуються у складі зобов’язань та вираховуються з капіталу в тому періоді, в якому
вони були оголошені та ухвалені.
Відповідно до Закону України № 185-V від 21 вересня 2006 року (з подальшими змінами від 18
січня 2018 року), якщо на підприємстві з державною часткою власності не були проведені збори
акціонерів до 30 квітня року, наступного за звітним роком, щонайменше 30% чистого прибутку
Компанії за попередній рік підлягають розподілу в якості дивідендів за державним пакетом акцій,
які виплачуються безпосередньо державі до 1 липня року, наступного за звітним роком. Див.
Примітку 22. Інформація про будь-які дивіденди, оголошені після закінчення звітного періоду, але
до ухвалення фінансової звітності до випуску, розкривається у фінансовій звітності.
29) Податок на додану вартість
ПДВ стягується за трьома ставками: 20% стягується при поставках товарів чи послуг на території
України, включаючи поставки без чітко визначеної суми винагороди, та імпорті товарів в Україну
(крім випадків, чітко передбачених законодавством); 0% застосовується при експорті товарів; 7%
застосовується при постачанні фармацевтичних препаратів і медичного обладнання з місцем
постачання в Україні та імпорті цих товарів в Україну. Зобов’язання з ПДВ при продажу товарів та
послуг обліковується у момент отримання товарів чи послуг клієнтом або у момент надходження
платежу від клієнта, залежно від того, що відбулося раніше. Таким моментом є дата випуску
податкової накладної з ПДВ, яка повинна бути зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових
накладних у встановлений термін. ПДВ кредит обліковується у момент отримання товарів/послуг
або в момент здійснення авансового платежу, залежно від того, що відбулося раніше, або на дату
проведення імпортної операції (для імпортованих товарів). Право на податковий кредит має бути
підтверджене податковою накладною з ПДВ, зареєстрованою у Єдиному реєстрі податкових
накладних, або належним чином оформленою імпортною митною декларацією.
ПДВ, який стосується продажів та закупок, визнається у звіті про фінансовий стан згорнуто і
показується як актив або зобов’язання в сумі, відображеній у деклараціях з ПДВ. У тих випадках,
коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення
обліковується за валовою сумою заборгованості, включаючи ПДВ.
30) Фінансові витрати
Фінансові витрати включають процентні витрати за позиковими коштами, процентні витрати за
зобов’язанням з виведення активів з експлуатації, зобов’язання за пенсійним планом із
встановленими виплатами та витрати на амортизацію дисконту. Всі процентні та інші витрати за

позиковими коштами відносяться на витрати із використанням методу ефективної процентної
ставки.
31) Фінансові доходи
Фінансові доходи включають процентні доходи за банківськими депозитами, умовний процентний
дохід від фінансових активів, облікованих за амортизованою вартістю, та процентні доходи,
нараховані на реструктуризовану дебіторську заборгованість.
32) Зміни у форматі представлення звітності
Запаси. Там, де це необхідно, відповідні суми у фінансовій звітності були скориговані для
відповідності формату представлення сум поточного року внаслідок рекласифікації по рядках у
статті.
Нижче показаний вплив рекласифікації для цілей представлення у рядку «Запаси» за 2016 рік:
Показано
у
звітності за 2016
рік

Зміна
розкритті

Матеріали для буріння та видобування

245 876

244 179

490 055

Інші товари, сировина та матеріали

719 228

(244 179)

475 049

у

Переглянуто за
2016 рік

Рекласифікація не впливає на суму запасів, однак покращує формат представлення цієї статті у
цілому.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Там, де це необхідно, відповідні
суми у фінансовій звітності були скориговані для відповідності формату представлення сум
поточного року внаслідок рекласифікації по рядках у статті.
Нижче показаний вплив рекласифікації для цілей представлення у рядку «Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг)» за 2016 рік:
Показано
у
звітності за 2016
рік

Зміна
розкритті

Витрати на електроенергію, енергетичні ресурси та паливні
матеріали

832 319

(324 330)

507 989

Інші операційні витрати

135 244

324 330

459 574

у

Переглянуто за
2016 рік

Рекласифікація не впливає на суму собівартості реалізованої продукції, однак покращує формат
представлення цієї статті у цілому.
Інформація за сегментами. Порівняльна інформація за 2016 рік була доповнена для відображення
всіх суттєвих негрошових статей.
Суттєві управлінські оцінки та судження
Суттєві управлінські оцінки та судження. Під час застосування облікової політики, визначеної у
Примітці 3, Компанія робить оцінки та припущення, що впливають на відображені у фінансові
звітності суми активів та зобов’язань. Розрахунки та судження постійно оцінюються і базуються на
попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх
подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Фактичні результати можуть
відрізнятись від цих оцінок. Крім вказаних оцінок, керівництво Компанії також використовує певні
професійні судження при застосуванні принципів облікової політики. Професійні судження, які
чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки,
результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань
протягом наступного фінансового року, включають:
Безперервність діяльності.
З огляду на тривалі негативні операційні результати минулих років, накопичену податкову
заборгованість з 2014 року, неспроможність досягнути домовленості щодо ціни на природний газ,
який було закачано до державного газосховища України з 2006 року, і стягнути дебіторську
заборгованість за реалізовану сиру нафту та нафтопродукти у 2015 і 2016 роках та отримати
нафтопродукти, за які було здійснено передоплату у 2015 році, Компанія мала недостатньо коштів
для фінансування її потреб в оборотному капіталі та здійснення платежів для врегулювання
4.

податкових зобов’язань при настанні їх строку. Відповідно, станом на 31 грудня 2017 року Компанія
мала чисті поточні зобов'язання в сумі 17 477 769 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року - 17 898 090
тисяч гривень).
У 2017 році Компанія змогла поновити свої власні ліцензії, дію яких було призупинено у 2017 році,
а також ліцензії для її дочірнього та спільного підприємств, дію яких було призупинено у 2015-2016
роках. Крім того, у 2017 році Компанія подала документи на пролонгацію ліцензій, строк дії яких
закінчується у 2018 році, на її власні родовища.
З огляду на минулий досвід успішного поновлення ліцензій, дію яких було призупинено, у минулих
роках, керівництво вважає, що ліцензії, строк дії яких закінчується у 2018 році, будуть успішно
поновлені. Відсутність змін у законодавстві та процесі поновлення ліцензій суттєво впливають на
це припущення.
Якщо Компанія не зможе провести реструктуризацію чи забезпечити погашення простроченої
дебіторської заборгованості, відшкодування передоплат, пролонгацію ліцензій або інші заходи для
зменшення суми чистих поточних зобов’язань, Компанія не очікує наявності достатніх коштів для
погашення накопиченої податкової заборгованості протягом короткого періоду часу і
потребуватиме інших заходів, у тому числі переговори щодо експортних продажів та часткового
продажу активів Компанії для продовження подальшої безперервної діяльності.
Керівництво визнає той факт, що до успішного виконання плану фінансового оздоровлення або
узгодження погашення чи реструктуризації її податкових зобов'язань та пролонгації її ліцензій,
існує істотна невизначеність, яка може викликати значні сумніви у спроможності Компанії
продовжувати безперервну діяльність, отже, Компанія може виявитися нездатною реалізовувати
свої активи та виконувати зобов’язання у ході звичайної діяльності. Попри суттєву невизначеність
описаних вище факторів, керівництво вживає заходів щодо пролонгації ліцензій, стягнення
заборгованості за дебіторською заборгованістю та заборгованістю за авансами виданими
постачальникам, реструктуризації податкових зобов’язань та затвердження плану фінансового
оздоровлення усіма сторонами, у зв’язку з чим впевнене, що підготовка цієї окремої фінансової
звітності за принципом подальшої безперервної діяльності є обґрунтованою.
Забезпечення під судові процеси та штрафи
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти
діяльності, включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись.
Положення законів і нормативних актів часто є нечіткими, а їх тлумачення залежить від позиції
місцевих, регіональних і центральних органів влади, а також інших державних органів. Випадки
суперечливих тлумачень законодавства непоодинокі.
Керівництво вважає, що його тлумачення положень законодавства, які регулюють діяльність
Компанії, є правильним і діяльність Компанії здійснюється в повній відповідності до законодавства,
яке регулює її діяльність, і що Компанія нарахувала та сплатила всі належні податки та збори.
Компанія виступає в якості відповідача у кількох судових процесах із податковими органами та
своїми контрагентами. Забезпечення під судові процеси та штрафи (Примітка 23) є оціненими
керівництвом витратами, що можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень. Крім
цього, Компанія визначила певні умовні зобов’язання податкового характеру, які, на думку
керівництва, не потребують нарахування у фінансовій звітності. Такі умовні зобов'язання описані у
Примітці 25.
Керівництво обліковує забезпечення під штрафи та пені за несвоєчасну сплату податків у статті
Забезпечення під судові процеси та штрафи. У процесі розрахунку забезпечення під пені за
несвоєчасну сплату податків керівництво врахувало наступні основні припущення:

граничний термін сплати податкового зобов’язання;

дата, на яку повністю визнаються суми податкових нарахувань згідно з податковими
повідомленнями-рішеннями;

принцип, що будь-який платіж, здійснений щодо зазначених податків, спочатку зменшує
нараховане податкове зобов'язання за відповідним податком, а потім зараховується у рахунок
погашення штрафів та пень за несвоєчасну сплату.
Крім того, керівництво Компанії робить кроки щодо оскарження надісланих податковими органами
повідомлень-рішень про податкові нарахування і вважає, що в нього є всі належні підстави та

обґрунтування відповідно до законодавства, щоб успішно відстояти свою позицію, отже,
керівництво розкриває інформацію про відповідні повідомлення-рішення податкових органів у
складі забезпечень з огляду на невизначеність суми та/чи строків розрахунків.
Оцінка нафтогазових запасів
Комерційні запаси, що використовуються під час розрахунку виснаження, для цілей тестування на
предмет зменшення корисності активів визначаються за допомогою оцінки існуючих нафтогазових
запасів, коефіцієнтів видобутку і майбутніх цін на газ та нафту. Оцінки керівництва щодо
нафтогазових запасів ґрунтуються на звітах незалежних інженерів (“звіти запасів”).
Останній такий звіт був підготовлений станом на 30 червня 2016 року. Керівництво вважає, що цей
звіт з оцінки нафтогазових запасів являє собою найбільш точну оцінку запасів Компанії, і
використовує його в якості основи аналізу знецінення.
Комерційні запаси – це підтверджені розроблені нафтогазові запаси, що визначені як очікувана
кількість сирої нафти, природного газу та газового конденсату, геологічні, геофізичні та інженерні
властивості яких достовірно свідчать про те, що такі запаси можуть бути видобуті з відомих
покладів протягом майбутніх років і вважаються комерційно рентабельними.
Майбутні витрати на розробку оцінюються з використанням припущень стосовно кількості
свердловин, необхідних для виробництва комерційних запасів, вартості таких свердловин та
відповідного виробничого обладнання та інших капітальних витрат. Оцінка підтверджених
розроблених запасів відноситься до майбутніх проектів з дослідження і розробки тільки за умови
існування зобов’язань з фінансування та отримання відповідних регулятивних дозволів для
виконання таких проектів, або коли існує достовірна впевненість у їх отриманні. Крім цього, оцінка
підтверджених розроблених запасів включає лише ті обсяги, які з достатньою імовірністю можуть
бути реалізовані на ринку.
Всі підтверджені розроблені запаси підлягають перегляду як у бік збільшення, так і в бік зменшення
відповідно до нової інформації, отриманої у результаті розвідувального буріння, виробничої
діяльності або змін в економічних факторах, включаючи ціну товарів, умови контрактів та плани
розвідки. Загалом, зміна технічного стану покладів вуглеводнів у результаті отримання нової
інформації в ході діяльності з дослідження і розробки є найбільш суттєвою причиною періодичного
перегляду оцінки запасів.
Оцінка нафтогазових резервів за своєю суттю характеризується непевністю та потребує
застосування професійного судження і періодичних переглядів у майбутньому. Відповідно,
фінансові та облікові оцінки (такі як оцінка дисконтованих грошових потоків, амортизаційних
відрахувань та зобов’язань з виведення з експлуатації активів, переоцінка та зменшення корисності
основних засобів), основою яких є підтверджені розроблені запаси, також підпадають під вплив
змін.
Загалом, оцінка нерозвіданих або частково розвіданих родовищ є ще більш невизначеною щодо їх
майбутнього строку використання у порівнянні з оцінкою родовищ, що вже розроблені та
експлуатуються.
Зміни в оцінці підтверджених розроблених запасів, а особливо в оцінці підтверджених розроблених
запасів, впливають на суму виснаження основних засобів, що стосуються видобутку вуглеводнів, та
зменшення корисності, відображену в фінансовій звітності. Такі зміни, наприклад, можуть бути як
результатом виробництва, так і перегляду оцінок. Зменшення підтверджених розроблених запасів
збільшить амортизаційні відрахування (за умови постійного виробництва). Рівень оцінених
комерційних запасів є також вирішальним чинником при оцінці наявності зменшення корисності
балансової вартості будь-якого виробничого активу Компанії.
Переоцінка основних засобів та нафтогазових активів
Щороку керівництво Компанії проводить аналіз, щоб оцінити, чи балансова вартість об'єктів
нафтогазових активів та інших основних засобів (крім транспортних засобів та інших основних
засобів, які обліковуються за первісною вартістю) суттєво відрізняється від їх справедливої вартості
станом на кінець звітного періоду. Цей аналіз ґрунтується на цінових індексах, технологічних
тенденціях, вартості будівництва, змінах валютних курсів після дати останньої переоцінки,
доходності профільної діяльності та інших відповідних факторах. Якщо результати аналізу свідчать

про те, що справедлива вартість об'єкта основних засобів суттєво відрізняється від їх балансової
вартості, Компанія проводить додаткову переоцінку.
За результатами аналізу, проведеного станом на 31 грудня 2017 року, керівництво Компанії дійшло
висновку, що балансова вартість об'єктів нафтогазових активів та інших основних засобів (крім
транспортних засобів та інших основних засобів, які обліковуються за первісною вартістю) суттєво
не відрізняється від їх справедливої вартості, тому їх переоцінка не виконувалась. Остання така
переоцінка була здійснена незалежним оцінювачем станом на 31 грудня 2016 року.
Тестування зменшення корисності
Для цілей тестування зменшення корисності Компанія визначає вартість відшкодування одиниць,
які генерують грошові кошти, і окремих об'єктів нафтогазових активів та інших основних засобів
на основі справедливої вартості за вирахуванням витрат на вибуття із застосуванням методу
дисконтованих грошових потоків.
Модель дисконтованих грошових потоків є чутливою до таких припущень:
•
підтверджені та розроблені запаси вуглеводнів щодо конкретного родовища;
•
майбутні ставки рентної плати відповідно до податкового законодавства України;
•
прогнозні ціни на сиру нафту, природний газ та газовий конденсат;
•
майбутні обсяги виробництва;
•
ставки дисконту;
•
капітальні інвестиції;
•
прогнозний курс обміну гривні до долара США; та
•
прогнозні темпи інфляції та зростання заробітної плати.
Орієнтовні обсяги виробництва ґрунтуються на детальних даних про кожну виробничу одиницю та
враховують плани їх розвитку, узгоджені керівництвом у рамках процесу довгострокового
планування. Майбутні грошові потоки коригуються з урахуванням ризиків, що притаманні тому чи
іншому активу, та дисконтуються за ставкою дисконту до оподаткування. Ставка дисконту
розраховується на основі середньозваженої вартості капіталу Компанії після оподаткування.
Грошові потоки включені до моделі також після оподаткування. Такі розрахунки вимагають
використання оцінок та припущень. Компанія постійно відслідковує внутрішні та зовнішні
індикатори зменшення корисності матеріальних і нематеріальних активів.
Результати тестування основних засобів на предмет знецінення докладно розкриті у Примітці 14.
Виснаження нафтогазових активів
Нафтогазові активи амортизуються виробничим методом, виходячи з підтверджених розроблених
запасів вуглеводнів.
На розрахунок виснаження виробничим методом може впливати різниця між фактичним майбутнім
виробництвом і поточним прогнозованим виробництвом, яке базується на підтверджених запасах.
Балансова вартість нафтогазових активів залежить від суттєвих змін у будь-яких факторах чи
припущеннях, використаних під час оцінки запасів.
Такі фактори можуть включати:
•
Зміни у підтверджених та розроблених оцінках запасів;
•
Вплив різниць між фактичними товарними цінами та припущеннями щодо товарних цін на
підтверджені розроблені запаси;
•
Пролонгацію ліцензій;
•
Непередбачені проблеми в ході діяльності з видобутку.
Інші необоротні активи
До складу інших необоротних активів в окремій фінансовій звітності Компанії включений
нематеріальний актив у сумі 3 894 324 тисячі гривень (у 2016 році - 3 894 324 тисячі гривень), який
являє собою право на стягнення платежів за природний газ, вироблений Компанією в Україні та
фізично переданий до газотранспортної системи України (включаючи підземні сховища газу)
протягом 2006-2014 років. Компанія не визнала жодних доходів від такої передачі природного газу,
оскільки між Компанією та НАК «Нафтогаз» не було укладено відповідних договорів купівліпродажу внаслідок того, що регульовані державою ціни були істотно нижче ринкових цін.
Цей нематеріальний актив визнається за первісною вартістю (за вирахуванням нарахованої рентної
плати) фізично переданих, але юридично не реалізованих товарно-матеріальних запасів. Після

початкового визнання нематеріальні активи обліковуються за їх первісною вартістю мінус
накопичені збитки від знецінення, якщо такі мають місце. Ці нематеріальні активи мають
безстроковий термін використання, не амортизуються і аналізуються на предмет знецінення
принаймні щороку.
З огляду на неможливість двох сторін домовитися щодо ціни продажу Компанія та НАК «Нафтогаз»
не змогли укласти відповідних угод купівлі-продажу природного газу. Незважаючи на те, що
компанією НАК «Нафтогаз» було подано до суду декілька позовів з метою зобов'язати Компанію
укласти угоди на продаж НАК «Нафтогаз» видобутого природного газу, жоден із цих позовів не був
задоволений включно до дати цієї окремої фінансової звітності.
Протягом 2014-2016 років Компанія виграла ряд судових процесів проти НАК «Нафтогаз». У 2014
році Вищий господарський суд України виніс рішення на користь Компанії у спорі між Компанією
та НАК «Нафтогаз», підтвердивши право Компанії на повернення природного газу з державного
підземного газосховища в обсязі 2 061 мільйон кубічних метрів із загального обсягу 10 502 мільйона
кубічних метрів, які є предметом спору. З урахуванням цих фактів, керівництво вважає, що вартість
відшкодування цих нематеріальних активів перевищує їх балансову вартість станом на 31 грудня
2017 року. Станом на 31 грудня 2017 року цей обсяг газу знаходиться в газосховищі. Компанія
продовжує вживати заходів щодо отримання газу у обсязі 2 061 мільйон кубічних метрів та,
відповідно, почати відображати його в обліку у складі запасів. У березні 2018 року Компанія подала
позов проти НАК «Нафтогаз», вимагаючи повернення додаткових 8 039 мільйонів кубічних метрів
природного газу із загального обсягу 10 502 мільйона кубічних метрів, які є предметом спору.
З огляду на сприятливе судове рішення у цій справі стосовно 2 061 мільйона кубічних метрів, що
були предметом спору, керівництво вважає, що в нього є всі підстави для відстоювання позиції
Компанії у судах стосовно решти обсягу природного газу. Таким чином, Компанія обліковує ці
нематеріальні активи в окремій фінансовій звітності станом на 31 грудня 2017 року за вартістю
видобутку та виробництва фізично переданого, але юридично не реалізованого природного газу за
мінусом ренти. Правління очікує, що вартість цих активів буде відшкодована у грошовій чи
натуральній формі, однак строки та характер таких розрахунків, а також результат триваючих
юридичних спорів між Компанією та НАК «Нафтогаз» залишаються невизначеними.
Представлення доходів від реалізації розгорнуто або за чистою сумою
Коли Компанія виступає принципалом, доходи від реалізації та собівартість реалізованої продукції
представляються у звітності розгорнуто. Як описано у Примітці 8, Компанія також здійснює продаж
сирої нафти та газового конденсату на аукціонах і подальший викуп цієї сирої нафти та газового
конденсату. Крім цього, Компанія виступає агентом по операціях із роздрібного продажу
нафтопродуктів, оптової закупівлі нафтопродуктів та перепродажу на українському ринку, а також
по експортних операціях з продажу карбамідів та сільськогосподарської продукції. Компанія
проводить оцінку своїх доходів за спеціальними критеріями, за якими визначається, чи виступає
вона принципалом або агентом. Якщо Компанія реалізовує товари чи послуги в якості агента, дохід
від реалізації відображається за чистою сумою, яка являє собою суму заробленої маржі/комісії.
Керівництво визначає, чи вважається Компанія принципалом або агентом у тій чи іншій операції,
на підставі аналізу юридичної форми та сутності договору між Компанією та її бізнес-партнерами.
Це професійне судження впливає на суму розкритих у звітності доходів від реалізації та собівартості
реалізованої продукції, але не впливає на чистий дохід або грошові потоки. Ознаки, які вказують на
те, що Компанія виступає агентом, включають: незначний ризик володіння товарно-матеріальними
запасами або його відсутність, відсутність значних ризиків та винагород, пов'язаних із реалізацією
товарів або послуг, встановлена сума доходу Компанії, яка являє собою фіксовану комісію за кожну
операцію, відсутність у Компанії можливості вибору постачальників та права вільно встановлювати
ціну реалізації.
Доходи від реалізації сирої нафти та газового конденсату на аукціонах і подальшого викупу цієї
сирої нафти та газового конденсату визнаються за чистою сумою. Комісійні за угодами, в яких
Компанія виступає агентом, визнаються у собівартості реалізованої продукції.
Комісійні за угодами, в яких Компанія виступає агентом, визнаються після вирахування з доходів
від реалізації усіх відповідних витрат на збут та інших витрат на виконання функцій агента і
комісійний дохід від роздрібної торгівлі відображається за фіксованою маржою на обсяг реалізації.

Нові положення бухгалтерського обліку
Наступні нові та переглянуті стандарти, що стосуються фінансової звітності Компанії, вступили в
силу для фінансових періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати, проте не мали
на суттєвого впливу на цю фінансову звітність:
 Визнання відстрочених податкових активів за нереалізованими збитками – зміни МСБО 12
(опубліковані у січні 2016 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1
січня 2017 року або після цієї дати);
 Ініціатива з покращення якості розкриття інформації ‒ зміни МСБО 7 (опубліковані 29 січня
2016 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2017 року або
після цієї дати);
 Щорічні удосконалення МСФЗ 2014-2016 років - зміни МСФЗ 12 (опубліковані 8 грудня 2016
року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2017 року або після
цієї дати).
Були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що будуть обов’язковими для
застосування у річних періодах, починаючи з 1 січня 2018 року чи після цієї дати, або у пізніших
періодах. Компанія не застосовувала ці стандарти та інтерпретації до початку їх обов’язкового
застосування.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (змінений у липні 2014 року і
вступає в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати).
Нижче описані основні особливості нового стандарту:
 Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи, які у
подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у подальшому
оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід, та
фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої
відносяться на фінансовий результат.
 Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Проте
керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості в
іншому сукупному доході за умови, що інструмент не утримується для торгівлі. Якщо
інструмент капіталу утримується для торгівлі, зміни справедливої вартості відображаються
у складі прибутку чи збитку.
 Більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були
перенесені до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що суб’єкт
господарювання буде зобов’язаний показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін
у власному кредитному ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.
 МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель очікуваних
кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить триетапний підхід, в межах якого
аналізується зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового визнання. На
практиці нові правила означають, що організації будуть зобов’язані негайно обліковувати
збиток у сумі очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при початковому визнанні
фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи для дебіторської заборгованості
за основною діяльністю – у сумі очікуваного кредитного збитку за весь строк дії такої
заборгованості). У разі суттєвого зростання кредитного ризику, знецінення оцінюється із
використанням очікуваного кредитного збитку за весь строк дії фінансового активу, а не
очікуваного кредитного збитку за 12 місяців. Ця модель передбачає спрощені методи для
дебіторської заборгованості за орендою та дебіторської заборгованості за основною
діяльністю.
5.

Керівництво аналізує можливість запровадження нової моделі для оцінки знецінення, яка вимагає
визнання резервів на знецінення на основі очікуваних кредитних збитків, а не на основі лише
понесених кредитних збитків, як це передбачено МСБО 39. За результатами проведеної дотепер

оцінки, Компанія очікує певного збільшення резерву на покриття збитків від її фінансових активів,
хоча воно, як прогнозується, не буде істотним для Компанії.
За результатами попередньої оцінки, загальна сума впливу нових вимог щодо резерву становитиме
приблизно 200 мільйонів гривень станом на 1 січня 2018 року. Керівництво планує завершити
оцінку протягом першої половини 2018 року. Компанія застосовуватиме нові правила
ретроспективно з 1 січня 2018 року, що є найбільш доречним за існуючих обставин відповідно до
приписів цього стандарту, і обліковуватиме його вплив у складі нерозподіленого прибутку станом
на 1 січня 2018 року. Порівняльні дані за 2017 рік не коригуватимуться.
МСФЗ 16 "Оренда" (опублікований у січні 2016 року і вступає в силу для річних періодів, які
починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати). Новий стандарт визначає принципи
визнання, оцінки, представлення та розкриття інформації у звітності щодо оренди. Всі договори
оренди призводять до отримання орендарем права користування активом з моменту початку дії
договору оренди, а також до отримання фінансування, якщо орендні платежі здійснюються
протягом певного періоду часу.
Відповідно, МСФЗ 16 скасовує класифікацію оренди як операційної чи фінансової, як це
передбачено МСБО 17, натомість, вводить єдину модель обліку операцій оренди для орендарів.
Орендарі повинні будуть визнавати: (а) активи і зобов’язання щодо всіх договорів оренди з
терміном дії понад 12 місяців, за винятком випадків, коли вартість об’єкта оренди є незначною; і (б)
амортизацію об’єктів оренди окремо від процентів за орендними зобов’язаннями у звіті про
фінансові результати. Щодо обліку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по суті, зберігає вимоги до
обліку, передбачені МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифікувати договори
оренди в якості операційної чи фінансової оренди і, відповідно, по-різному відображати їх у
звітності. Наразі Компанія оцінює вплив цього нового стандарту на її окрему фінансову звітність.
МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами» (опублікований 28 травня 2014 року і вступає в
силу для періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати). Цей новий стандарт
вводить основний принцип визнання виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи
послуг замовнику. Окремі партії товарів чи пакети послуг, які чітко ідентифіковані, повинні
визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило,
мають відноситись на окремі елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змінюється, слід
визнавати мінімальні суми за умови відсутності значного ризику перегляду. Витрати, понесені у
зв’язку з гарантіями за контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати
протягом періоду надходження вигод від контракту.
Зміни МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами» (опублікований 12 квітня 2016 року і
вступає у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати).
Нова редакція стандарту не змінює його базові принципи, але роз'яснює порядок їх застосування.
Змінений МСФЗ 15 роз'яснює принципи визначення зобов'язання (обіцянка передати замовнику
товар чи послугу), що підлягає виконанню за контрактом, визначення, виступає організація
принципалом (особою, що надає товар чи послугу) або агентом (особою, відповідальною за
організацію надання товару чи послуги), а також принципи визначення необхідності визнання
доходу від надання ліцензії на певний момент часу або протягом періоду. Крім цих роз'яснень,
зміненим стандартом передбачені два додаткові спрощення, що дозволяють організації знизити
витрати та рівень складності при першому застосуванні нового стандарту.
Щорічні удосконалення МСФЗ 2014-2016 років – зміни МСФЗ 1 та МСБО 28 (опубліковані 8
грудня 2016 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року
або після цієї дати). МСФЗ 1 був змінений, і певні короткострокові винятки з МСФЗ стосовно
розкриття інформації про фінансові інструменти, виплати працівникам та інвестиційні компанії,
були видалені після того, як вони були застосовані за призначенням. Зміни МСБО 28 уточнюють,
що організація-інвестор має вибір щодо кожного об'єкта інвестицій застосовувати оцінку об'єкта
інвестицій за справедливою вартістю відповідно до МСБО 28, якщо в якості інвестора виступає
організація, що спеціалізується на венчурних інвестиціях, або пайовий інвестиційний фонд,
довірчий пайовий фонд чи подібні організації, у тому числі пов'язані з інвестиціями страхові фонди.
Крім того, організація, яка не є інвестиційною компанією, може мати асоційовану компанію чи
спільне підприємство, які є інвестиційною компанією. МСБО 28 дозволяє такій організації при

застосуванні методу участі в капіталі застосовувати оцінку за справедливою вартістю, що була
використана такою асоційованою компанією або спільним підприємством, які є інвестиційною
компанією. Зміни уточнюють, що такий вибір також можливий стосовно кожного об'єкта
інвестицій.
КІМФЗ 23 "Невизначеність при обліку податку на прибуток" (опублікована 7 червня 2017 року
і вступає в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати).
МСБО 12 містить керівництво з обліку поточного і відстроченого податку, проте не містить
рекомендацій, як відображати вплив невизначеності. В інтерпретації уточнюється, як застосовувати
вимоги до визнання та оцінки в МСБО 12 за наявності невизначеності щодо обліку податку на
прибуток. Організація повинна вирішити, чи розглядати кожний випадок невизначеності
податкового обліку окремо або разом з одним чи кількома іншими випадками невизначеності,
залежно від того, який підхід дозволяє найкраще спрогнозувати розв'язання невизначеності.
Організація повинна робити припущення про те, що податкові органи проводитимуть перевірку
сум, які вони мають право перевіряти, і у ході проведення перевірки матимуть доскональні знання
щодо всієї відповідної інформації.
Якщо організація доходить висновку про малоймовірність прийняття податковими органами
рішення з конкретного питання, щодо якого існує невизначеність при обліку податку, наслідки
невизначеності відображатимуться при визначенні відповідного оподатковуваного прибутку чи
збитку, податкових баз, невикористаних податкових збитків, невикористаних податкових пільг чи
податкових ставок шляхом використання найбільш імовірної суми або очікуваної суми, залежно від
того, який метод організація вважає найбільш прийнятним для прогнозування розв'язання
невизначеності. Організація відобразить ефект зміни фактів та обставин чи появи нової інформації,
яка впливає на судження та оціночні розрахунки, використання яких вимагається інтерпретацією як
зміна облікових оцінок. Приклади змін фактів та обставин чи нової інформації, яка може призвести
до перегляду судження або оціночного розрахунку, включають, серед іншого, перевірки чи дії
податкових органів, зміни правил, встановлених податковими органами, або закінчення строку дії
права податкових органів на перевірку чи повторну перевірку конкретного питання, пов'язаного з
обліком податку на прибуток. Відсутність згоди чи незгода податкових органів з окремим рішенням
з конкретного питання, пов'язаного з обліком податку на прибуток, за відсутності інших фактів,
скоріше за все, не являтиме собою зміну фактів чи обставин або нову інформацію, яка впливає на
судження та оціночні розрахунки відповідно до цієї інтерпретації.
Довгострокові частки участі в капіталі асоційованих компаній та спільних підприємств –
зміни МСБО 28 (опубліковані 12 жовтня 2017 року і вступають у силу для річних періодів, які
починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати). Зміни роз'яснюють, що звітні організації
зобов'язані застосовувати МСФЗ 9 до довгострокових кредитів, привілейованих акцій та
аналогічних інструментів, які є складовою чистої інвестиції в об'єкт інвестиції, що обліковується за
методом участі в капіталі, перш ніж вони зможуть зменшити балансову вартість такої інвестиції на
частку збитку об'єкта інвестицій, що перевищує розмір частки участі інвестора у простих акціях.
Щорічні удосконалення МСФЗ 2015-2017 років – зміни МСФЗ 3, МСФЗ 11, МСБО 12 та МСБО
23 (опубліковані 12 грудня 2017 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з
1 січня 2019 року або після цієї дати). Ці зміни чіткої спрямованості мають вплив на чотири
стандарти. До МСФЗ 3 було включено роз'яснення, що покупець повинен переоцінити належну
йому раніше частку в спільній операції після отримання ним контролю над бізнесом. З іншого боку,
МСФЗ 11 наразі чітко пояснює, що інвестор не повинен переоцінювати належну йому раніше частку
після отримання ним спільного контролю над спільною операцією аналогічно існуючим вимогам,
коли асоційована компанія стає спільним підприємством і навпаки. У зміненому МСБО 12
роз'яснюється, що організація визнає всі наслідки оподаткування доходу від дивідендів, якщо вона
визнала операції чи події, які призвели до отримання відповідного прибутку, що підлягає розподілу,
наприклад, у складі прибутку чи збитку або іншого сукупного доходу. Наразі очевидно, що ця
вимога застосовується в усіх обставинах тією мірою, якою платежі за фінансовими інструментами,
що віднесені у категорію власного капіталу, являють собою розподіл прибутку, а не лише у
випадках, коли податкові наслідки є результатом різних ставок оподаткування прибутків, які
підлягають або не підлягають розподілу. Переглянутий МСБО 23 наразі містить чітке керівництво,

що позикові кошти, отримані спеціально для фінансування створення конкретного активу,
виключаються з фонду загальних витрат за позиковими коштами, що можуть бути капіталізовані,
лише до моменту фактичного завершення створення цього конкретного активу.
Компанія продовжує оцінювати вплив нових стандартів на її окрему фінансову звітність, проте вона
не очікує їх суттєвого впливу на фінансову звітність. Зокрема, керівництво оцінює потенційний
вплив МСФЗ 15. Компанія ретельно проаналізувала вимоги МСФЗ 15 та дійшла попереднього
висновку, що цей стандарт не матиме впливу на переважну більшість операцій, за якими вона
отримує доходи, а саме, операції з реалізації клієнтам сирої нафти, природного газу, скрапленого
рідкого газу, аміаку або нафтопродуктів.
Інші нові або переглянуті стандарти чи інтерпретації, які вступлять у силу для річних періодів,
починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати, ймовірно не матимуть суттєвого впливу на
Компанію.
6.
Інформація за сегментами
Операційні сегменти – це компоненти, які беруть участь у комерційній діяльності, внаслідок якої
вони можуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операційні результати регулярно
переглядає особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, і стосовно яких є у наявності
окрема фінансова інформація. Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, - це особа
або група осіб, яка розподіляє ресурси та оцінює результати діяльності організації. Функції особи,
відповідальної за прийняття операційних рішень, виконує Правління Компанії.
(а) Опис продукції та послуг, з яких кожен звітний сегмент отримує доходи
З метою управління Компанія розділена на бізнес-підрозділи, виходячи з продукції, що ними
виробляється, та складається з таких двох звітних сегментів:
 Сегмент роздрібної торгівлі нафтопродуктами – роздрібна торгівля нафтопродуктами через
мережу власних бензозаправних станцій. Станом на 31 грудня 2017 року Компанія володіє
мережею з 537 бензозаправних станцій (у 2016 році - 537 бензозаправних станцій);
 Сегмент нафти, газу та інших продуктів переробки – дослідження, розробка, видобуток,
переробка та реалізація сирої нафти, газового конденсату, природного газу та продуктів
переробки.
(б) Фактори, що використовуються керівництвом для визначення звітних сегментів
Сегменти Компанії – це стратегічні бізнес-підрозділи, які орієнтовані на різних клієнтів. Їх
управління здійснюється окремо, оскільки кожний бізнес-підрозділ являє собою різний напрямок
діяльності в межах нафтогазової галузі.
Керівництво визначило операційні сегменти на підставі звітів, які регулярно аналізує Правління для
цілей оцінки результатів діяльності.
(в) Оцінка прибутку чи збитку та активів і зобов’язань операційних сегментів
Особа, відповідальна за прийняття управлінських рішень, аналізує фінансову інформацію,
підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, скориговану з
урахуванням вимог внутрішньої звітності.
Така фінансова інформація, підготовлена для цілей внутрішньої звітності, не відрізняється від
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, здійснює моніторинг операційних
результатів діяльності кожного з підрозділів окремо для цілей прийняття рішень про розподіл
ресурсів і оцінки результатів їх діяльності. Результати діяльності сегментів оцінюються на основі
операційного прибутку чи збитку, їх оцінка здійснюється відповідно до оцінки сегментного
прибутку чи збитку у фінансовій звітності. Проте окремі інші операційні витрати, фінансові витрати
та доходи і податки на прибуток управляються на груповій основі і не розподіляються на операційні
сегменти.
(г) Інформація про прибуток чи збиток та активи і зобов’язання звітних сегментів
Сегментну інформацію за звітними сегментами станом на 31 грудня 2017 року подано далі:
2017 рік
Виручка від зовнішніх клієнтів
Комісійні доходи

НафтНафта, газ та інші
Роздрібна торгівля продукти переробки і
нафтопродуктами
послуги
Всьо Всього
9 270 586
174 636

17 454 527
7 235

26 725 113
181 871

Прибуток сегментів

144 203

3 733 663

Нарахування забезпечень під судові процеси та
штрафи (Примітка 11)
Нарахування індексу інфляції та 3% річних за
зобов’язаннями по дивідендах (Примітка 11)
Процентні витрати (Примітка 13)
Інші фінансові доходи і витрати, чиста сума
(Примітка 13)
Процентні доходи (Примітка 13)
Чисті курсові різниці
Дохід від участі в капіталі

3 877 866

(2 999 594)
(946 478)
(14)
401 102
140 758
649
640

Прибуток до оподаткування

474 929

Витрати з податку на прибуток

(30 569)

Результат сегментів

444 360

Роздрібна
торгівля Нафта, газ та інші продукти
нафтопродуктами
переробки і послуги
Всього

2017 рік
Суттєві негрошові статті
Нарахування забезпечень під судові процеси та
штрафи
Амортизація, виснаження та знос
Нарахування індексу інфляції та 3% річних за
зобов’язаннями по дивідендах
Чиста зміна суми резерву під знецінення
дебіторської заборгованості за основною
діяльністю та іншої дебіторської заборгованості
Знецінення товарно-матеріальних запасів
Знецінення і зменшення справедливої вартості
основних засобів
Сторно збитків від знецінення основних засобів
Ефект дисконтування дебіторської заборгованості
та передоплат за фінансові інструменти

(252 796)

(2 999 594)
(1 416 927)

(2 999 594)
(1 669 723)

-

(946 478)

(946 478)

(35)
(785)

(240 200)
(196 183)

(240 235)
(196 968)

(14 205)
-

(120 368)
71 947

(134 573)
71 947

-

590 155

590 155

У 2017 та 2016 роках доходів від реалізації між сегментами не було.
Нижче подано вивірення активів та зобов'язань звітних сегментів:
31 грудня 2017 р.
Активи сегментів
Відстрочені податкові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Передоплати з податків
Інші фінансові активи

Роздрібна
торгівля
НафтНафта, газ та інші продукти
нафтопродуктами
переробки і послуги
ВсьоВсього
5 166 080

24 509 578

Всього активів
Зобов’язання сегментів
Нараховані дивіденди

29 675 658
4 290 637
380 996
30 490
9 417
34 387 198

71 637

30 668 414

Всього зобов’язань

30 740 051
474 760
31 214 811

Сегментну інформацію за звітними сегментами станом на 31 грудня 2016 року подано далі:
НафНафта, газ та інші
РоздРоздрібна
торгівля продукти переробки і
2016 рік
нафтопродуктами
послуги
ВсьоВсього
Виручка від зовнішніх клієнтів
Комісійні доходи
Збиток сегментів
Нарахування забезпечень під судові процеси та
штрафи (Примітка 11)
Процентні доходи (Примітка 13)
Процентні витрати (Примітка 13)

5 783 396
304 667
(227 474)

16 487 984
2 703
(10 318 225)

22 271 380
307 370
(10 545 699)

(4 152 391)
44 777
(88)

Чисті курсові різниці
Інші фінансові доходи і витрати, чиста сума
(Примітка 13)
Збиток до оподаткування
Дохід з податку на прибуток
Результат сегментів

192 876
2 555 793
(11 904 732)
3 165 429
(8 739 303)

НафНафта, газ та інші
РоздРоздрібна
торгівля продукти переробки і
нафтопродуктами
послуги
ВсьоВсього

2016 рік

Суттєві негрошові статті
Нарахування забезпечень під судові процеси та
штрафи
Амортизація, виснаження та знос
Чиста зміна суми резерву під знецінення
дебіторської заборгованості за основною
діяльністю
та
іншої
дебіторської
заборгованості
Знецінення товарно-матеріальних запасів
Знецінення і зменшення справедливої вартості
основних засобів
Сторно збитків від знецінення основних засобів
Ефект
дисконтування
дебіторської
заборгованості та передоплат за фінансові
інструменти

(398 258)

(4 152 391)
(938 718)

(4 152 391)
(1 336 976)

-

(11 393 385)
(16 694)

(11 393 385)
(16 694)

(105 124)
39 792

(1 176 823)
414 731

(1 281 947)
454 523

-

2 831 007

2 831 007

Нижче подано вивірення активів та зобов'язань звітних сегментів:
31 грудня 2016 р.
Активи сегментів
Інші фінансові активи
Передоплата з податку на прибуток
Грошові кошти та їх еквіваленти
Відстрочені податкові активи
Всього активів

НафНафта,
газ
та
інші
РоздРоздрібна
торгівля продукти переробки і
нафтопродуктами
послуги
ВсьоВсього
5 308 689
24 171 388
29 480 077
9 417
45 416
246 158
3 468 741
33 249 809

Зобов’язання сегментів
Нараховані дивіденди
Всього зобов’язань

131 552

27 587 895

27 719 447
2 780 779
30 500 226

(д) Аналіз доходів від реалізації за видами продукції та послуг
Аналіз доходів від реалізації Компанії за видами продукції та послуг подано у Примітці 8.
(е) Географічна інформація
Більшість доходів від реалізації та активів Компанії відноситься до України. Компанія не має
значних доходів від реалізації та необоротних активів за межами України.
(є) Концентрація доходів за клієнтами
Далі показані основні клієнти Компанії, на яких припадає понад 10% загальної суми її доходів:

Сегмент

2017 рік
Нафта, газ та інші
продукти переробки і
послуги

2016 рік
Нафта, газ
та інші
продукти переробки і
послуги

Клієнт A
Клієнт B
Всього

12 327 170
2 783 025
15 110 195

9 381 224
2 358 961
11 740 185

7.
Частки у спільних операціях
Компанія бере участь у ряді спільних операцій з дослідження та розробки нафтогазових родовищ в
Україні. Далі наведено інформацію про частку участі Компанії у цих спільних операціях:
Назва підприємства

Метод обліку

Частка участі, %
2017 рік

35/809
35/78/141

Спільна операція
Спільна операція

2016 рік
93%
79%

93%
79%

999/97
35/4
35/4 Додаткова угода №4
410/95
5/56
35/176

Спільна операція
Спільна операція
Спільна операція
Спільна операція
Спільна операція
Спільна операція

49,90%
49,90%
49,90%
83,40%
80%
20%

49,90%
49,90%
49,90%
83,40%
80%
20%

8.
Доходи від реалізації та собівартість реалізованої продукції
Доходи від реалізації
2017 рік
Оптова торгівля
Сира нафта та газовий конденсат
Аміак
Скраплений газ
Послуги
Природний газ
Нафтопродукти
Роздрібна торгівля
Роздрібна торгівля нафтопродуктами
Комісійні доходи від роздрібної торгівлі
Інші доходи
Реалізація іншої продукції
Агентські комісійні

2016 рік

12 895 446
2 783 021
1 161 534
548 030
48 404
-

11 142 791
2 323 646
1 070 266
274 528
874 324
802 430

9 270 586
174 636
18 092

5 736 917
304 667
46 479

7 235

2 702

26 906 984

22 578 750

Сира нафта та газовий конденсат
Компанія реалізує сиру нафту, газовий конденсат та скраплений газ на біржових аукціонах
відповідно до Закону України «Про нафту і газ» № 2665-III від 12 липня 2001 року (остання редакція
від 13 березня 2018 року), за яким підприємства, 50 відсотків та більше акцій яких належить іншим
підприємствам, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, мають
здійснювати продаж нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу виключно на біржових
аукціонах. Організація та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового
конденсату власного видобутку та скрапленого газу регулюється Постановою Кабінету міністрів
України від 16 жовтня 2014 року (остання редакція від 4 жовтня 2017 року).
У 2017 році Компанія продала 1 227 тисяч тонн сирої нафти та газового конденсату (у 2016 році –
1 472 тисячі тонн).
Аміак
За договором оренди Компанія має у своєму розпорядженні устаткування та засоби для виробництва
аміаку. У 2017 році Компанія продала 533 тисячі тонн аміаку (у 2016 році – 499 тисяч тонн).
Скраплений газ
У 2017 році Компанія продала 116 тисяч тонн скрапленого газу (у 2016 році – 132 тонни).
Природний газ
У 2017 році Компанія продала 22 870 тисяч кубічних метрів природного газу (у 2016 році – 159 460
тисяч кубічних метрів). Скорочення обсягів видобутку газу було частково викликане тимчасовим
призупиненням видобутку внаслідок неподовження спеціальних дозволів на користування надрами.
8. Доходи від реалізації та собівартість реалізованої продукції (продовження)

Нафтопродукти
У лютому-травні 2017 рок Компанія передала 121 тисячу тонн нафтопродуктів у сумі 2 381 509
тисяч гривень для подальшої реалізації за договорами комісії. Ці нафтопродукти були раніше
придбані у цього ж контрагента. Закупівля нафтопродуктів та їх передача для подальшої реалізації
за договорами комісії відображена згорнуто, оскільки Компанія виступала у якості агента. У 2016
році нафтопродукти у сумі 802 430 тисяч гривень були реалізовані виключно спільною операцією
за договором №999/97.
Роздрібна торгівля нафтопродуктами
В експлуатації Компанії знаходиться 537 бензозаправних станцій по всій Україні. Реалізація
власних нафтопродуктів на бензозаправних станціях становила 9 270 586 тисяч гривень. Компанія
також реалізує нафтопродукти, що належать третім сторонам. Чистий дохід від цієї реалізації
представлений у рядку «Комісійні доходи від роздрібної торгівлі».

Комісійні доходи від роздрібної торгівлі
Компанія продавала на своїх бензозаправних станціях власний бензин та бензин, що належить
Комітентам. Ці Комітенти компенсували змінні та постійні витрати, а також сплачували фіксовану
маржу, розмір якої узгоджувався щомісяця.
З травня 2016 року Компанія надає послуги зберігання та реалізації нафтопродуктів. Оскільки
нафтопродукти не належать Компанії, дохід від послуг їх зберігання та реалізації був представлений
у цій окремій фінансовій звітності у складі комісійних доходів від роздрібної торгівлі.
Агентські комісійні
Дохід від надання послуг агента включає чистий результат від реалізації сирої нафти загальною
вартістю 407 624 тисячі гривень (у 2016 році - від експорту карбаміду та сільськогосподарської
продукції загальною вартістю 274 800 тисяч гривень. У цих торгових операціях Компанія
виконувала функції агента. Чистий результат показаний після вирахування відповідних витрат на
збут та інших витрат, пов’язаних з виконанням Компанією своїх функцій агента.
Інформація про балансові залишки та операції з пов’язаними сторонами наведені у Примітці 26.
Собівартість реалізованої продукції
2017 рік
Вартість придбаних нафтопродуктів (роздрібна торгівля)
Заробітна плата та податки на заробітну плату (Примітка 12)
Сировина та матеріали
Знос та виснаження (Примітка 12)
Витрати на електроенергію, енергетичні ресурси та паливні матеріали
Вартість придбаних товарів для перепродажу
Транспортування нафти та газу
Вплив зміни оцінок за зобов’язанням з ліквідації активів
Інші операційні витрати

2016 рік

8 269 492
1 525 607
1 485 825
1 340 875
647 822
512 706
421 278
(88 613)
428 145
14 543 137

5 236 663
1 410 967
1 353 620
921 995
507 989
1 740 702
381 952
43 966
459 574
12 057 428

Інформація про операції з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 26.
9.
Витрати на реалізацію та збут
Заробітна плата та податки на заробітну плату (Примітка 12)
Витрати на транспортування та страхування
Знос (Примітка 12)
Витрати на інкасацію
Податки, крім податку на прибуток
Витрати на електроенергію, енергетичні ресурси та паливні матеріали
Витрати на операційну оренду
Витрати на зберігання
Витрати на маркетинг та комісійні агентів
Інші витрати на збут

2017 рік

2016 рік

518 648
290 430
259 564
51 554
46 321
37 804
19 237
7 165
6
94 040

400 130
231 314
401 558
39 837
42 195
36 049
19 496
5 732
51 770
63 918

1 324 769

10.

Загальні та адміністративні витрати

Заробітна плата та податки на заробітну плату (Примітка 12)
Вартість юридичних послуг
Амортизація та знос (Примітка 12)
Вартість професійних послуг
Комунальні послуги
Банківські комісії
Інші витрати

11.

1 291 999

2017 рік

2016 рік

793 241
78 665
69 284
61 975
14 603
12 099
87 856
1 117 723

545 147
11 628
13 423
71 856
16 901
10 096
68 680
737 731

Інші операційні витрати

Рентна плата
Нарахування забезпечень під судові процеси та штрафи (Примітка 23)
Нарахування індексу інфляції та 3% річних за зобов'язаннями по дивідендах
Відрахування до резервів під сумнівну дебіторську заборгованість та передоплати
(Примітка 20 та Примітка 21)
Заробітна плата та податки на заробітну плату (Примітка 12)

2017 рік

2016 рік

5 309 506
2 999 594
946 478

6 321 617
4 152 391
-

240 235
210 992

11 393 385
134 002

Знецінення товарно-матеріальних запасів
196 968
Витрати на доброчинність, утримання активів соціального призначення та інші
соціальні витрати
82 451
Зменшення справедливої вартості та зменшення корисності основних засобів
62 626
Витрати на науково-дослідні розробки
12 481
Знецінення інвестицій
11 497
ПДВ за операціями продажу за цінами нижче собівартості
Інші витрати
100 837
10 173 665

16 694
70 819
827 424
19 341
18 268
205 836
177 396
23 337 173

Нарахування забезпечень під судові процеси та штрафи складається з нарахувань забезпечень по
штрафах та пенях за податками у сумі 4 506 081 тисяча гривень (Примітка 4 та Примітка 23) та
сторнування забезпечення під штрафи за несвоєчасну виплату дивідендів у сумі 1 506 487 тисяч
гривень внаслідок закінчення строку позовної давності та відсутності юридичного механізму
стягнення штрафів.
Рентна плата
Базою нарахування рентної плати є кількість видобутої нафти, газового конденсату чи природного
газу в комерційних цілях. У 2017 році ставка рентної плати для сирої нафти становила від
2 528 гривень до 3 760 гривень за тонну залежно від глибини залягання покладів (у 2016 році - від
2 424 гривень до 4 656 гривень). У 2017 році ставки рентної плати для природного газу становили
від 754 гривень до 1 990 гривень за тисячу кубічних метрів газу, що видобувається зі свердловин,
які експлуатує Компанія (у 2016 році - від 643 гривень до 1 742 гривень за тисячу кубічних метрів),
та від 3 770 гривень до 4 804 гривень за тисячу кубічних метрів газу, що видобувається зі
свердловин, які експлуатують спільні операції Компанії (у 2016 році - від 3 217 гривень до 4 205
гривень за тисячу кубічних метрів).
Нарахування індексу інфляції та 3% річних за зобов’язаннями по дивідендах
Станом на 31 грудня 2016 року зобов'язання Компанії за дивідендами становили 2 780 779 тисяч
гривень. У червні 2017 року пов'язана особа звернулася до Компанії з односторонньою вимогою про
зарахування дебіторської заборгованості за основною діяльністю від цієї пов'язаної особи у рахунок
зобов’язань за дивідендами без виплати грошових коштів перед міноритарними акціонерами
Компанії. За договором цесії міноритарні акціонери Компанії відступили право вимоги дивідендів
за 2011-2013 роки, затверджених зборами акціонерів від 10 жовтня 2014 року, та дивідендів за 2014
рік, затверджених зборами акціонерів від 22 червня 2015 року, у загальній сумі 2 295 590 тисяч
гривень, а також індексу інфляції та пені за несвоєчасну виплату відповідних дивідендів у розмірі
3% річних у сумі 946 478 тисяч гривень.
12. Витрати на заробітну плату та амортизацію, знос та виснаження
Крім представлення витрат за напрямками, для звірки загальних витрат з витратами, віднесеними
на звіт про фінансовий результат та інші сукупні доходи, Компанія також представляє поданий далі
аналіз витрат на заробітну плату та відповідні податки, а також амортизацію, знос та виснаження:
Заробітна плата та податки на заробітну плату
Всього витрат на заробітну плату
Внески до фондів соціального страхування та інші відповідні внески
Мінус: суми, включені до вартості товарно-матеріальних запасів
Мінус: власні роботи, капіталізовані у складі основних засобів

2017 рік
2016 рік
2 743 891
2 214 783
542 274
452 196
3 286 165
2 666 979
(87 250)
(150 427)
(176 733)
3 048 488
2 490 246

Представлені як:
Собівартість реалізованої продукції (Примітка 8)
Загальні та адміністративні витрати (Примітка 10)
Витрати на реалізацію та збут (Примітка 9)
Інші операційні витрати (Примітка 11)

2017 рік
1 525 607
793 241
518 648
210 992
3 048 488

2016 рік
1 410 967
545 147
400 130
134 002
2 490 246

2017 рік
662 199
1 094 210
1 768

2016 рік
667 668
676 027
2 325

Амортизація, знос та виснаження
Виснаження нафтогазових активів (Примітка 16)
Знос основних засобів (Примітка 18)
Амортизація нематеріальних активів

1 758 177
(71 041)
(17 413)
1 669 723

Мінус: суми, включені до вартості товарно-матеріальних запасів
Мінус: суми, включені до вартості основних засобів

1 346 020
(9 044)
1 336 976

Представлені як:
2017 рік
1 340 875
259 564
69 284
1 669 723

Собівартість реалізованої продукції (Примітка 8)
Витрати на реалізацію та збут (Примітка 9)
Загальні та адміністративні витрати (Примітка 10)

2016 рік
921 995
401 558
13 423
1 336 976

13. Інші фінансові доходи і витрати
Фінансові доходи
2017 рік
Ефект дисконтування дебіторської заборгованості та передоплат за
фінансові інструменти
Процентні доходи

2016 рік

590 155
140 758

2 831 007
44 777

730 913

2 875 784

Фінансові витрати
2017 рік
Ефект дисконтування за зобов'язанням з ліквідації активів, пенсійними
зобов'язаннями та фінансовими інструментами
Процентні витрати

2016 рік

189 053
14
189 067

14.

275 214
88
275 302

Збитки від знецінення та зменшення справедливої вартості
2017 рік
Визнано
складі
витрат/
(доходів)

Знецінення
та
зменшення
справедливої
вартості:
нафтогазових активів (Примітка 16)
активів розвідки та оцінки (Примітка 17)
незавершеного будівництва
інших основних засобів (Примітка 18)
Сторно збитків від знецінення:
нафтогазових активів
інших основних засобів

2016 рік
у

2 879
73 797
26 485
31 412

Визнано у складі Визнано
у Визнано у складі
інших
сукупних складі витрат/ інших сукупних
доходів
(доходів)
доходів

31 185
174 662

519 459
87 149
150 653
524 686

2 401 165
1 840 906

(71 947)
-

(316 924)
-

(265 393)
(189 130)

-

62 626

(111 077)

827 424

4 242 071

У 2017 році фізичне знецінення основних засобів, що класифікуються як нафтогазові активи, у сумі
34 064 тисячі гривень (у 2016 році - зменшення справедливої вартості у сумі 2 920 624 тисячі
гривень в результаті зменшення оцінки підтверджених розроблених запасів на певних родовищах і
скорочення видобутку на ряді родовищ) було визнано в результаті скорочення видобутку на певних
родовищах (Примітка 16). У 2017 році сторно фізичного знецінення основних засобів, що
класифікуються як нафтогазові активи, у сумі 388 871 тисяч гривень (у 2016 році - збільшення
справедливої вартості у сумі 265 393 тисячі гривень в результаті збільшення оцінки підтверджених
розроблених запасів на певних родовищах і збільшення видобутку на ряді родовищ) було визнано в
результаті пролонгації ліцензій на видобуток, строк дії яких закінчився (Примітка 16). Ця сума була
визнана у звіті про прибутки та збитки та інші сукупні доходи як чистий результат знецінення
(зменшення справедливої вартості).
Крім того, фізичне та економічне знецінення заправних станцій та відповідного обладнання,
будівель, машин, обладнання, трубопроводів та нафтогазопереробного обладнання у сумі 199 992
тисячі гривень (у 2016 році - зменшення справедливої вартості у сумі 2 365 592 тисячі гривень) було

визнано у звіті про прибутки та збитки та інші сукупні доходи як зменшення справедливої вартості
(Примітка 18).
У 2017 році фізичне та економічне знецінення транспортних засобів та інших основних засобів,
облікованих за первісною вартістю, було визнано у сумі 6 082 тисячі гривень (у 2016 році - фізичне
та економічне знецінення не визнавалося) у звіті про прибутки та збитки (Примітка 18).
15.

Податок на прибуток

Поточні витрати з податку на прибуток
Кредит з відстроченого податку, пов'язаний з виникненням та сторнуванням
тимчасових різниць
Витрати/(дохід) з податку на прибуток, відображені у складі прибутку та
збитку

2017 рік
846 930

2016 рік
762 180

(816 361)

(3 927 609)

30 569

(3 165 429)

Звірка між фактичними витратами з податку на прибуток та результатом множення бухгалтерського
прибутку на нормативну ставку податку представлена нижче:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Кредит з податку на прибуток при застосуванні нормативної ставки податку на
прибуток 18%
Виправлення податкової декларації за попередній період та інших оцінок
Вплив змін законодавства
Витрати/(доходи), що не відносяться до валових витрат або не
включаються до оподатковуваних доходів
Витрати/(дохід) з податку на прибуток

2017 рік
474 929

2016 рік
(11 904 732)

85 487
(50 784)
-

(2 142 852)
(155 083)
(879 684)

(4 134)
30 569

12 190
(3 165 429)

Відстрочений податок, що відноситься до об’єктів визнаних в іншому сукупному доході:
Збільшення справедливої вартості та сторно знецінення нафтогазових активів,
бензозаправних станцій та інших основних засобів
Зменшення справедливої вартості та знецінення нафтогазових активів та інших
основних засобів
Зміна в оцінці зобов’язання щодо виведення активів з експлуатації, облікована у
складі капіталу
Переоцінка пенсійних зобов'язань
Податок на прибуток, визнаний в капіталі

Звіт про фінансовий
стан
2017 рік
2016 рік

2017 рік

2016 рік

(57 047)

(1 164 725)

37 052

763 573

(15 406)
43 275
7 874

20 712
24 858
(355 582)

(Нараховані)/
(Нараховані)/ кредитовані
Нараховані у
кредитовані у прибутки
до іншого сукупного
нерозподіленому
та збитки
доходу
прибутку
2017 рік
2016 рік
2017 рік
2016 рік 2017 рік
2016 рік

Відстрочені податкові
активи/ (зобов’язання)
Забезпечення
Дебіторська
заборгованість за
основною діяльністю та
інша дебіторська
заборгованість
Передоплати та інші
оборотні активи
Товарно-матеріальні
запаси
Кредиторська
заборгованість за
основною діяльністю та
інша кредиторська
заборгованість
Інші необоротні активи
Нафтогазові активи та
інші основні засоби

2 907 332

2 368 704

512 929

771 621

27 869

45 570

(2 170)

(9 461)

1 789 927

1 753 654

36 442

1 787 092

-

-

(169)

(33 438)

1 141 177

1 140 306

871

1 145 850

-

-

-

(5 544)

37 859

-

37 859

-

-

-

-

-

(215 740)

(26)
(212 682)

26
(3 058)

(3 324)
1 789

-

-

-

-

(1 369 918)

(1 581 215)

231 292

224 581

(19 995)

(401 152)

-

(3 906)

4 290 637

3 468 741

816 361

3 927 609

7 874

(355 582)

(2 339)

(52 349)

За оцінкою керівництва, відстрочені податкові активи у сумі 5 876 295 тисяч гривень (у 2016 році 5 262 664 тисячі гривень) і відстрочені податкові зобов'язання у сумі 1 585 658 тисяч гривень (у 2016
році - 1 793 923 тисячі гривень) будуть реалізовані не раніше, ніж дванадцять місяців після
закінчення звітного періоду.

З 2016 року витрати на формування резервів під сумнівну дебіторську заборгованість тепер
підлягають віднесенню до складу різниць, на які зменшується фінансовий результат для цілей
оподаткування, в результаті чого був признаний відстрочений податковий актив у сумі резерву під
сумнівну дебіторську заборгованість.
16.
Нафтогазові активи
Переоцінена вартість на 1 січня 2016 р.
Надходження
Вибуття
Збільшення справедливої вартості
Зменшення справедливої вартості
Зміна інвестицій у спільні операції
Вирахування накопиченого зносу з валової балансової вартості
Переоцінена вартість на 31 грудня 2016 р.
Надходження
Вибуття
Сторно знецінення
Переоцінена вартість на 31 грудня 2017 р.
Виснаження та знецінення станом на 1 січня 2016 р.
Нарахування виснаження за рік
Вибуття
Вирахування накопиченого зносу з валової балансової вартості
Виснаження та знецінення станом на 31 грудня 2016 р.
Нарахування виснаження за рік
Вибуття
Знецінення
Виснаження та знецінення станом на 31 грудня 2017 р.
Залишкова вартість на 31 грудня 2016 р.
Залишкова вартість на 31 грудня 2017 р.

5 763 904
149 830
(36 862)
4 089 917
(2 920 624)
21 688
(663 569)
6 404 284
283 066
(196)
388 871
7 076 025
(667 668)
4 099
663 569
(662 199)
55
(34 064)
(696 208)
6 404 284
6 379 817

Компанія залучила незалежних оцінювачів для проведення оцінки справедливої вартості її
нафтогазових активів станом на 31 грудня 2016 року, як описано у Примітці 4.
17.

Активи розвідки та оцінки

Первісна вартість на 1 січня 2016 р.
Надходження
Первісна вартість на 31 грудня 2016 р.
Надходження
Вибуття
Первісна вартість на 31 грудня 2017 р.

443 796
46 405
490 201
12 438
(89 954)
412 685

Накопичене знецінення на 1 січня 2016 р.
Нарахування знецінення за рік (Примітка 14)
Накопичене знецінення на 31 грудня 2016 р.
Нарахування знецінення за рік (Примітка 14)
Припинення визнання резерву внаслідок списання
Накопичене знецінення на 31 грудня 2017 р.
Залишкова вартість на 31 грудня 2016 р.
Залишкова вартість на 31 грудня 2017 р.

(278 695)
(87 149)
(365 844)
(73 797)
89 122
(350 519)
124 357
62 166

У 2017 році Компанії припинила визнання 4 свердловин з огляду на неможливість їх використання
у майбутньому (у 2016 році Компанія не припиняла визнання свердловин з огляду на неможливість
їх використання у майбутньому).
18. Інші основні засоби
Станом на 31 грудня кожного року інші основні засоби включали:
Бензозаправні
станції та
обладнання

Будівлі

Машини,
обладнання
та
трубопроводи

Нафтогазо
переробне
обладнання

Транспортні
засоби

Інші
основні
засоби

Всього

Переоцінена або первісна
вартість
На 1 січня 2016 р.
Надходження
Вибуття
Рекласифікація
Збільшення справедливої
вартості
Зменшення справедливої
вартості
Вирахування накопиченого
зносу з валової балансової
вартості
На 31 грудня 2016 р.
Надходження
Вибуття
На 31 грудня 2017 р.
Знос та знецінення
На 1 січня 2016 р.
Нарахування зносу за рік
Вибуття
Рекласифікація
Вирахування накопиченого
зносу з валової балансової
вартості
На 31 грудня 2016 р.
Нарахування зносу за рік
Вибуття
Знецінення
На 31 грудня 2017 р.
Залишкова вартість
На 31 грудня 2016 р.
Незавершене будівництво
Незавершене будівництво
активів розробки
Передоплати за основні
засоби
На 31 грудня 2017 р.
Незавершене будівництво
Незавершене будівництво
активів розробки
Передоплати за основні
засоби

5 474 994
36 439
-

1 281 802
37 090
(728)
74 987

907 143
101 294
(8 590)
254 547

130 357
8 208
(238)
(44 692)

455 353
2 844
(1 116)
31 366

580 503
33 536
(15 136)
(316 208)

8 830 152
219 411
(25 808)
-

902 082

731 881

1 024 790

176 550

-

-

2 835 303

(1 282 653)

(589 654)

(473 459)

(19 826)

-

-

(2 365 592)

(398 258)
4 732 604
43 284
(1 642)
4 774 246

(121 277)
1 414 101
51 152
(4 144)
1 461 109

(356 379)
1 449 346
139 588
(14 178)
1 574 756

(22 346)
228 013
41 179
(35)
269 157

488 447
17 155
(31 200)
474 402

282 695
42 065
(69 874)
254 886

(898 260)
8 595 206
334 423
(121 073)
8 808 556

(398 258)
-

(83 869)
68
(37 476)

(118 829)
873
(238 423)

(32 126)
47
9 733

(429 653)
(10 626)
1 114
(10 677)

(468 214)
(32 319)
14 137
276 843

(897 867)
(676 027)
16 239
-

398 258
(252 796)
456
(95 869)
(348 209)

121 277
(256 474)
956
(47 149)
(302 667)

356 379
(505 588)
6 865
(55 869)
(554 592)

22 346
(40 933)
13
(1 105)
(42 025)

(449 842)
(12 171)
30 517
(32)
(431 528)

(209 553)
(26 248)
69 644
(6 050)
(172 207)

898 260
(659 395)
(1 094 210)
108 451
(206 074)
(1 851 228)

4 732 604

1 414 101

1 449 346

228 013

38 605

73 142

7 935 811
247 779
164 866

4 426 037

1 158 442

1 020 164

227 132

42 874

82 679

49 776
8 398 232
6 957 328
487 761
120 933
112 925
7 678 947

Компанія залучила незалежних оцінювачів для проведення оцінки справедливої вартості її
основних засобів (крім транспортних засобів та інших основних засобів, облікованих за первісною
вартістю) станом на 31 грудня 2016 року, як описано у Примітці 4.
Основні засоби Компанії надані у заставу як забезпечення її боргового фінансування. Сума боргових
зобов'язань станом на 31 грудня 2017 року дорівнює нулю (на 31 грудня 2016 року - нуль).
Інформація про основні засоби у податковій заставі наведена у Примітці 25.
19.
Товарно-матеріальні запаси
Природний газ, сира нафта та продукти нафтопереробки
Матеріали для буріння та видобування
Інші товари, сировина та матеріали

31 грудня
2017 р.
4 077 370
623 013
498 747

31 грудня
2016 р.
3 096 668
490 055
475 049

5 199 130

4 061 772

Станом на 31 грудня 2017 року нафтопродукти у сумі 2 850 788 тисяч гривень утримувалися
пов'язаною стороною на умовах відповідального зберігання, як описано у Примітці 26 (на 31 грудня
2016 року - 2 354 537 тисяч гривень).
20. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю
Інша дебіторська заборгованість

31 грудня
2017 р.
11 545 383
987 180

31 грудня
2016 р.
11 913 276
1 197 865

12 532 563
(9 944 042)
2 588 521

Резерв під сумнівну дебіторську заборгованість
Всього дебіторської заборгованості

13 111 141
(9 742 523)
3 368 618

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року вся фінансова дебіторська заборгованість
Компанії була деномінована у гривнях.
У сумі резерву під сумнівну дебіторську заборгованість відбулися такі зміни:
2017 рік

2016 рік

На 1 січня
Зміна резерву за рік (Примітка 11)
Суми, списані як такі, що не можуть бути повернуті
Інші зміни (Примітка 21)
Зміна інвестицій у спільні операції

9 742 523
239 200
(32 916)
(3 825)
(940)

1 870 483
8 044 207
(172 167)

На 31 грудня

9 944 042

9 742 523

Нарахування резерву під сумнівну дебіторську заборгованість протягом року було визнано через
фінансові труднощі клієнтів. Резерв у сумі 172 326 тисяч гривень був сторнований у 2017 році у
зв'язку з отриманням оплати від клієнтів.
Далі показано аналіз балансової вартості дебіторської заборгованості за основною діяльністю та
іншої дебіторської заборгованості станом на 31 грудня:
Прострочена та не знецінена
Не прострочена та < 90
90-180
> 180
не знецінена
днів
днів
днів

Всього
2017 рік

2 588 521

110 861

108 317

427 238

Прострочена та не знецінена
Не прострочена та < 90
90-180
> 180
не знецінена
днів
днів
днів

Всього
2016 рік

1 867 083

3 368 618

2 338 862

269 842

2 280

757 033

Прострочена
та знецінена
75 022

Прострочена
та знецінена
601

Не прострочена та не знецінена дебіторська заборгованість - це заборгованість українських клієнтів
з кредитною історією понад 3 роки, передбачений договором з якими строк оплати ще не настав
станом на 31 грудня 2017 року, або заборгованість, умови якої були переглянуті.
Інформація про залишки за операціями з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 26.
21.

Аванси видані
31 грудня
2017 р.

Аванси постачальникам (у тому числі передоплати за фінансові інструменти)
Передоплати, видані за агентськими угодами
Резерв під сумнівні аванси
Всього авансів

7 913 225
1 556 667
9 469 892
(6 339 870)
3 130 022

31 грудня
2016 р.
7 523 513
1 556 667
9 080 180
(6 335 033)
2 745 147

Більшість авансів деноміновано в гривнях та видано новим постачальникам Компанії у 2015 році.
Компанія обліковує передоплати за фінансові інструменти при первісному визнанні за
справедливою вартістю, а у подальшому оцінювала їх амортизованою вартістю з використанням
початкової ефективної процентної ставки за вирахуванням знецінення. Передбачена договором дата
врегулювання більшості авансів постачальникам Компанії (у тому числі передоплат за фінансові
інструменти) - 31 грудня 2018 року.
У сумі резерву під сумнівні аванси відбулися такі зміни:
На 1 січня
Зміна резерву за рік (Примітка 11)
Суми, списані як такі, що не можуть бути повернуті
Інші зміни (Примітка 20)
Зміна інвестицій у спільні операції
На 31 грудня

2017 рік
6 335 033
1 035
(23)
3 825
-

2016 рік
3 016 653
3 349 178
(30 798)

6 339 870

6 335 033

Нарахування резерву під сумнівні аванси протягом року було визнано через фінансові труднощі
постачальників. Резерв у сумі 1 718 тисяч гривень був сторнований у 2017 році (у 2016 році - 15 568
тисяч гривень) у зв'язку з постачаннями, здійсненими контрагентами у 2017 році.
22. Акціонерний капітал
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року зареєстрований акціонерний капітал Компанії
складав 13 557 тисяч гривень і складався з 54 228 510 простих акцій номінальною вартістю
0,25 гривні. Станом на звітну дату усі акції були повністю оплачені. Акціонерний капітал Компанії
був зареєстрований у 1994 році Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
Вартість акціонерного капіталу, відображена у цій фінансовій звітності у сумі 1 010 972 тисячі
гривень, визначена згідно з МСБО 29 шляхом застосування коефіцієнтів перерахунку до вартості
акціонерного капіталу, виходячи з індексу споживчих цін, коли економіка зазнавала впливу
гіперінфляції.
Відповідно до українського законодавства Компанія може розподілити серед акціонерів весь
прибуток за НП(С)БОУ за період чи нерозподілений прибуток станом на звітну дату або віднести
його до резервів, передбачених статутом Компанії. Подальше використання сум, які було
переведено до резервів, може бути законодавчо обмежено; вони, як правило, повинні
використовуватися на цілі, визначені при створенні резерву. Дивіденди зазвичай розподіляються
лише із прибутку за поточний період або нерозподіленого прибутку, відображеного у фінансовій
звітності за НП(С)БОУ і не розподіляються із сум, перенесених раніше до резервів. Сума резервів,
що підлягають розподілу згідно з законодавством - це сума, показана в окремій фінансовій звітності,
підготовленій у відповідності до МСФЗ.
Дивіденди, оголошені та виплачені протягом року, були такими:
2017 рік
Дивіденди до виплати на 1 січня
Дивіденди, в односторонньому порядку погашені за рахунок
дебіторської заборгованості на підставі договору цесії
Дивіденди, виплачені протягом року

2016 рік
2 780 779
(2 295 590)
(10 429)

Дивіденди до виплати на 31 грудня

2 804 079
(23 300)

474 760

2 780 779

-

-

Дивіденди на акцію, оголошені протягом року, у гривнях

Сума базисного та розбавленого прибутку на акцію
Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку/(збитку) за рік, що
приходиться на власників акцій материнської компанії, на середньозважену кількість простих акцій
в обігу протягом року.
Сума базисного та розбавленого прибутку на акцію в 2017 році дорівнювала 8,19 гривні (у 2016 році
- збиток у сумі 161,16 гривні).
23.

Забезпечення

На 1 січня 2016 р.
Зміни за рік
Прибуток від минулих послуг
Ефект дисконтування
Ефект
від
зміни
інших
припущень/переоцінка
Використані суми
Зміна інвестицій у спільні операції
На 31 грудня 2016 р.
Зміни за рік
Прибуток від минулих послуг
Ефект дисконтування
Ефект
від
зміни
інших
припущень/переоцінки
Використані суми

Зобов’язання
з
ліквідації активів
788 826
5 288
55 175

Державний
пенсійний план
із встановленими виплатами
551 255
21 154
(4 592)
83 131

Пенсійний
план із встановленими
виплатами
244 063
10 985
(8 171)
35 726

Забезпечення
під
судові
процеси
та
штрафи
7 080 565
4 160 765
-

Всього
8 664 709
4 198 192
(12 763)
174 032

159 037
(130)
1 008 196
795
53 117

105 655
(56 833)
699 770
26 112
(176 720)
98 327

32 444
(38 752)
276 295
12 465
(980)
37 609

(21 208)
(52 563)
11 167 559
2 999 594
-

297 136
(116 923)
(52 563)
13 151 820
3 038 966
(177 700)
189 053

(174 204)
(1 127)

101 848
(64 481)

157 530
(41 946)

(15 803)

85 174
(123 357)

Зміна інвестицій у спільні операції

-

-

-

(12 056)

(12 056)

На 31 грудня 2017 р.

886 777

684 856

440 973

14 139 294

16 151 900

Поточна частина у 2017 році
Довгострокова частина у 2017 році

49 316
837 461

61 031
623 825

87 739
353 234

14 139 294
-

14 337 380
1 814 520

Поточна частина у 2016 році
Довгострокова частина у 2016 році

188 212
819 984

51 707
648 063

52 723
223 572

11 167 559
-

11 460 201
1 691 619

Крім того, Компанія визнала забезпечення невикористаних відпусток у сумі 155 475 тисяч гривень
(на 31 грудня 2016 року - 131 253 тисячі гривень) та забезпечення премій працівникам у сумі 107 581
тисяча гривень станом на 31 грудня 2017 року (на 31 грудня 2016 року - 44 475 тисяч гривень), які
представлені у складі поточних забезпечень.
Зобов’язання з ліквідації активів
Очікується, що зобов’язання з ліквідації активів буде використано протягом 20 років.
Ключові припущення, сформовані керівництвом, - це ставка дисконту, застосована для
дисконтування зобов’язання з ліквідації активів, середня вартість ліквідації 1 свердловини на
кожному родовищі та середній строк до ліквідації родовища. При визначенні ставки дисконту у
2016 та 2017 році була врахована доходність по державних облігаціях у національній валюті.
Основні припущення, використані керівництвом, наведені далі у таблиці:
2017 рік

2016 рік

Реальна ставка дисконту, %
6,24
Середня вартість ліквідації 1 свердловини у тисячах гривень 404
Середній строк до ліквідації (років)
10

6,47
414
7

У таблиці нижче представлений вплив змін в основних припущеннях, за умови незмінності інших
факторів, на суму зобов'язання, яке відображене у звіті про фінансовий стан:
Зміна у припущенні
Зміна реальних ставок дисконту в усіх періодах на 1 п.п.
Зміна середньої вартості ліквідації однієї свердловини на 10%
Зміна середнього строку до ліквідації на 1 рік

Зміна у визнаному резерві
Збільшення на 67 189 тисяч гривень /зменшення на
59 763 тисячі гривень
Збільшення на 88 705 тисяч гривень /зменшення на
88 705 тисяч гривень
Збільшення на 55 232 тисячі гривень /зменшення на
52 158 тисяч гривень

Державний пенсійний план із встановленими виплатами
Компанія має юридичне зобов’язання сплачувати Державному пенсійному фонду України
компенсацію за додаткові пенсії, виплачувані певним колишнім та існуючим працівникам Компанії.
‘
За цим планом працівники Компанії, що мають певний стаж роботи у шкідливих для здоров’я
умовах та відповідне право дострокового виходу на пенсії, отримують право на додаткові виплати,
які фінансуються Компанією та виплачуються через Державний пенсійний фонд України. Ці
зобов’язання відповідають визначенню пенсійного плану із встановленими виплатами.
У 2017 році учасниками пенсійного плану зі встановленими виплатами є 25 942 особи, у тому числі
5 081 колишній працівник (у 2016 році - 27 502 та 4 736 осіб, відповідно).
Зазначені далі пенсійні плани є нефінансованими.
У таблицях нижче підсумовуються компоненти чистих витрат з пенсійного забезпечення, визнаних
у звіті про прибутки та збитки та інші сукупні доходи та у звіті про фінансовий стан за планом.
2017 рік
Витрати з пенсійного забезпечення
Вартість поточних послуг
Ефект дисконтування
Прибуток від минулих послуг
Витрати з пенсійного забезпечення, визнані у прибутку та збитку
Переоцінка, визнана в інших сукупних доходах
Всього витрат з пенсійного забезпечення, визнаних у звіті про
прибутки та збитки та інші сукупні доходи
2017
Зміни у приведеній вартості
встановленими виплатами

зобов’язання

за

планом

із

2016 рік

26 112
98 327
(176 720)
(52 281)
101 848

21 154
83 131
(4 592)
99 693
105 655

49 567

205 348

2016

Теперішня вартість на початок року
Вартість поточних послуг
Ефект дисконтування
Прибуток від минулих послуг
Переоцінка, визнана в інших сукупних доходах
Пенсії виплачені
Теперішня вартість на кінець року

699 770
(176 720)
26 112
98 327
101 848
(64 481)

551 255
21 154
83 131
(4 592)
105 655
(56 833)

684 856

699 770

2017

2016

Зобов’язання з пенсійного забезпечення
Теперішня вартість нефінансованого зобов’язання
Зобов’язання з пенсійного забезпечення, визнане у звіті про
фінансовий стан

684 856

699 770

684 856

699 770

Пенсійний план із встановленими виплатами
Компанія має договірні зобов’язання виплачувати працівникам одноразову допомогу при виході на
пенсію, а також здійснювати деякі інші виплати, передбачені колективною угодою.
У таблицях нижче підсумовуються компоненти чистих витрат з пенсійного забезпечення, визнаних
у звіті про прибутки та збитки та інші сукупні доходи та у звіті про фінансовий стан за планом.
2017 рік

2016 рік

Витрати з пенсійного забезпечення
Вартість поточних послуг
Ефект дисконтування
Переоцінка зобов'язання з пенсійного забезпечення (лише для довгострокових
виплат)
Прибуток від минулих послуг
Витрати з пенсійного забезпечення, визнані у прибутку та збитку
Переоцінка, визнана в інших сукупних доходах
Всього витрат з пенсійного забезпечення, визнаних у звіті про прибутки та
збитки та інші сукупні доходи

12 465
37 609

10 985
35 726

18 964

-

(980)
68 058
138 566

(8 171)
38 540
32 444

206 624

70 984

2017 рік
Зміни у приведеній вартості зобов’язання за планом із встановленими
виплатами
Теперішня вартість на початок року
Прибуток від минулих послуг
Вартість поточних послуг
Ефект дисконтування
Переоцінка, визнана в інших сукупних доходах
Пенсії виплачені
Теперішня вартість на кінець року

276 295
(980)
12 465
37 609
157 530
(41 946)
440 973
2017 рік

Зобов’язання з пенсійного забезпечення
Теперішня вартість нефінансованого зобов’язання
Зобов’язання з пенсійного забезпечення, визнане у звіті про
фінансовий стан

2016 рік

244 063
(8 171)
10 985
35 726
32 444
(38 752)
276 295
2016 рік

440 973

276 295

440 973

276 295

Внаслідок прийняття декількох змін до пенсійного законодавства у жовтні 2017 року величину
коефіцієнта страхового стажу було зменшено з 1,35 до 1, а вік виходу на пенсію було встановлено
у залежності до стажу працівника. В результаті чистого впливу цих змін Компанія визнала прибуток
від минулих послуг за 2017 рік у сумі 177 700 тисяч гривень за державним планом із встановленими
виплатами та пенсійним планом.
Компанія має юридичне зобов’язання сплачувати на користь своїх працівників соціальний внесок
до Державного пенсійного фонду України. У 2017 році Компанія визнала витрати на соціальний
внесок до Державного пенсійного фонду у сумі 479 978 тисяч гривень (у 2016 році - 371 614 тисяч
гривень).
Далі показані основні припущення, застосовані при визначенні зобов’язання Компанії за
пенсійними планами:
2017 рік
Номінальна ставка дисконту, %
Підвищення заробітної плати у майбутніх періодах, %

2016 рік
14,52
14,73
10 у подальших 16 у 2017 році; 10 у
роках
подальших роках

Коефіцієнт плинності персоналу, %

5,30

5,70

При визначенні зобов’язання Компанії за пенсійними планами із встановленими виплатами за 2017
рік пенсії індексовані з використанням коефіцієнта 6,7%. (у 2016 році - 6,8%).
2017
Теперішня
вартість
нефінансованого
зобов’язання за планом із встановленими
виплатами
1 125 829
Коригування зобов’язань за планом
(218 724)

2016

2015

976 065
(44 917)

795 318
(26 557)

2014

2013

760 135
(65 085)

717 840
(96 746)

Далі показана чутливість зобов’язання за планом із встановленими виплатами та пенсійного плану
до зміни основних припущень:
(Збільшення)/зменшення номінальної ставки дисконту
на 1%
Збільшення/(зменшення) номінальної заробітної плати
на 1%

2017 рік

2016 рік

(6,75%)/7,69%

(7,11%)/8,12%

6,12%/(5,51%)

5,50%/(5,00%)

Станом на 31 грудня 2017 року середньозважений строк розрахунку за зобов'язаннями Компанії за
планом зі встановленими виплатами становить 8,58 років (на 31 грудня 2016 року - 7 років), а
середньозважений строк до виплати пенсій - 14,7 року (у грудні 2016 року - 13,47 року). Очікувані
платежі за зобов'язаннями за планом зі встановленими виплатами протягом 2017 року становлять
161 761 тисяча гривень (2016 року - 115 047 тисяч гривень).
Забезпечення під судові процеси та штрафи

У зв'язку з продовженням несплати та несвоєчасної сплати рентної плати, податку на прибуток та
ПДВ з 2015 року, Компанія нарахувала забезпечення під можливі штрафи та пені за несвоєчасну
сплату. Витрати, пов'язані з відрахуванням до забезпечення штрафів та пені за несвоєчасну сплату,
були визнані у складі інших операційних витрат. Компанія сторнувала забезпечення під штрафи та
пені за несвоєчасну сплату дивідендів у сумі 1 506 487 тисяч гривень, нараховане у попередні роки.
Зміни у сумі забезпечення судових процесів, штрафів та пені за несвоєчасну сплату показані у
Примітці 11.
24. Кредиторська заборгованість
31 грудня
2017 р.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю

31 грудня
2016 р.

875 684

387 900

875 684

387 900

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю у сумі 151 453 тисячі гривень (у 2016 році - 109 276 тисяч
гривень) деномінована в іноземній валюті: 144 895 тисяч гривень у доларах США та 6 558 тисяч гривень
в євро.
Інформація про залишки за операціями з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 26.

25. Договірні та умовні зобов’язання і операційні ризики
Зобов’язання з отримання ліцензій
Для відповідності вимогам надання ліцензій на розвідувально-пошукові роботи або вимог
спеціальних дозволів, Компанія зобов’язана фінансувати програми капіталовкладень, пов’язані з
певними нафтогазовими родовищами. Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року
Компанія не брала на себе інших зобов'язань за жодними програмами капіталовкладень.
Дотримання вимог податкового законодавства
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-різному й часто
змінюється. У результаті може існувати значна невизначеність щодо застосування та тлумачення
нового податкового законодавства водночас із незрозумілими або неіснуючими правилами
практичного дотримання нормативних актів. Відповідні місцеві та державні податкові органи
можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керівництвом у зв’язку з діяльністю
Компанії та операціями в рамках цієї діяльності. Останні події в Україні свідчать про те, що
податкові органи можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні законодавства та

податкових розрахунків, тому існує можливість, що операції та діяльність Компанії, які раніше не
заперечувались, можуть бути оскаржені. У результаті можуть бути нараховані значні додаткові
суми податків, штрафів та пені. Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у
фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин
перевірка може стосуватися довших періодів.
25.
Договірні та умовні зобов’язання і операційні ризики (продовження)
Керівництво запровадило процедури внутрішнього контролю та вважає, що цінова політика
Компанії відповідає вимогам нового законодавства щодо трансфертного ціноутворення.
Керівництво Компанії подало звіт з трансфертного ціноутворення за 2016 рік та наразі розробляє
необхідні внутрішні положення щодо трансфертного ціноутворення.
Існує можливість того, що податкові органи оскаржать деякі інші тлумачення податкового
законодавства керівництвом Компанії, що може призвести до додаткових витрат, у тому числі пені,
для Компанії у сумі 4 686 736 тисяч гривень (у 2016 році – 4 490 284 тисячі гривень).
Крім того, згідно з законодавством України право застосування податкової застави поширюється на
усе майно платника податків у сумі податкової заборгованості. Проте, станом на 31 грудня 2017
року, податкові органи не використали право застосування до Компанії стягнення у повному обсязі.
Орендні зобов'язання
Станом на кінець звітного періоду земля, на якій розташовані бензозаправні станції,
використовувалася за договорами оренди з державою та третіми сторонами, строк дії яких
закінчується з 2018 по 2066 рік. Керівництво очікує, що ці договори можуть бути подовжені після
закінчення їхнього строку.
Зміни податкового законодавства, що набули чинності з 1 січня 2017 року. З 1 січня 2015 року
були прийняті зміни Податкового кодексу України. У грудні 2016 року були прийняті додаткові
зміни, коли Верховна Рада прийняла Закон про внесення деяких змін до податкового законодавства
України з 1 січня 2017 року. Ці зміни вважались такими, що фактично були введені в дію, при
розрахунку відстрочених податків та економічного зменшення корисності станом на 31 грудня 2016
року та 31 грудня 2017 року. Найбільш значними змінами які мають вплив на Компанію, є зниження
ставок рентної плати та право віднесення на валові витрати при розрахунку податку на прибуток
витрат на списання дебіторської заборгованості за рахунок створеного резерву безнадійної
заборгованості, які раніше не підлягали віднесенню на витрати. Зниження ставок плати за
користування надрами призвело до значного зменшення платежів рентної плати Компанії у 2017
році. З 1 січня 2017 року ставка рентної плати для сирої нафти, видобутої зі свердловин з глибиною
залягання покладів менше п'яти тисяч метрів становить 29% (у 2016 році - 45%).
Юридичні питання
У ході звичайної господарської діяльності Компанія виступає стороною в різних судових процесах
та спорах. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність за зобов’язаннями у разі їх
виникнення внаслідок таких судових процесів та спорів не буде мати суттєвого негативного впливу
на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії, крім тих, що включені до
забезпечення за судовими процесами.
Соціальні зобов’язання
Компанія здійснює свій внесок у підтримку та соціально-економічний розвиток місцевих громад на
територіях, де Компанія проводить свою діяльність, у тому числі внески у спорудження, розвиток
та підтримку житлових об’єктів, шкіл, лікарень, транспортних послуг, рекреаційних та інших
соціальних потреб.
26. Розкриття інформації про пов’язані особи
Особи вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна з
яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення
іншої особи. При розгляді кожного можливого випадку відносин з пов’язаними особами до уваги
береться сутність цих відносин, а не лише юридична форма.

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року залишки за операціями з пов'язаними особами
були такими:
Компанії під спільним
контролем
НАК Інші пов'язані Дочірні
Спільні
«Нафтогаз»
особи
підпри-ємства підпри-ємства

НАК
«Нафтогаз»
На 31 грудня 2017 р.
Дебіторська заборгованість
155
Передоплати та інші оборотні
активи
Кредиторська заборгованість
Аванси, нараховані витрати та інші
зобов'язання
На 31 грудня 2016 р.
Дебіторська заборгованість
167
Передоплати та інші оборотні
активи
Кредиторська заборгованість
3 430
Аванси, нараховані витрати та інші
зобов'язання
-

4 193

254 204

431 944

173 949

15 218
455

40 669
252 072

72 149

43 355

-

25 241

429

253

67 773

128 133

394 258

189 125

2 356

56 708
102 787

23 239

-

-

54 748

-

-

Статті доходів та витрат за операціями з пов'язаними особами за 2017 та 2016 роки були такими:

2017 рік
Реалізація товарів та послуг
Закупівлі
нафтопродуктів,
сировини
та
витратних
матеріалів та послуг
Нарахування індексу інфляції
та
3%
річних
за
зобов'язаннями по дивідендах

2016 рік
Реалізація товарів та послуг
Закупівлі
нафтопродуктів,
сировини
та
витратних
матеріалів та послуг г

Компанії під спільним
контролем
НАК
НАК «Нафтогаз» «Нафтогаз»

Спільні
Інші пов'язані Дочірні підпри- підприособи
ємства
ємства

-

49 177

12 811 569

225 202

47 300

-

122 055

10 592 655

62 195

25 599

-

-

946 478

-

-

Дочірні
підприємства

Спільні
підприємства

НАК
«Нафтогаз»

Компанії
спільним
контролем
«Нафтогаз»

під

-

76 457

11 362 480

12 158

28 427

-

455 618

8 839 029

29 941

20 714

НАК

Інші
особи

пов'язані

Інші пов'язані сторони включають компанії під значним впливом НАК «Нафтогаз» та Уряду.
Інформація щодо виплачених дивідендів та заборгованості по дивідендах розкрита у Примітці 22.
Умови операцій з пов’язаними особами
Балансові залишки за операціями з пов’язаними особами станом на кожну звітну дату є
незабезпеченими та безпроцентними, і оплата за ними здійснюється грошовими коштами, а також
шляхом взаємозаліку дебіторської та кредиторської заборгованості. За дебіторською
заборгованістю від пов’язаних осіб або кредиторською заборгованістю перед пов’язаними особами
не було надано або отримано жодних гарантій.
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року дебіторська заборгованість за операціями з
пов’язаними особами показана за вирахуванням резерву, який складав 316 729 тисяч гривень та
303 462 тисячі гривень, відповідно, та складався з таких компонентів:
Інші пов'язані особи
На 1 січня 2016 р.
Зміна за рік
На 31 грудня 2016 р.
Зміна за рік
На 31 грудня 2017 р.

34 645
34 645
61 198
95 843

Дочірні
підприємства
178 066
2 027
180 093
(3 189)
176 904

Спільні
підприємства
35 691
53 033
88 724
(44 742)
43 982

Всього
213 757
89 705
303 462
13 267
316 729

Оцінка на предмет знецінення дебіторської заборгованості пов’язаних сторін проводиться кожного фінансового року

шляхом аналізу фінансового стану пов’язаної сторони та ринку, на якому функціонує пов’язана особа.
Грошові кошти та їх еквіваленти та грошові кошти з обмеженим правом використання

Станом на 31 грудня 2017 року Компанія мала грошові кошти та їх еквіваленти на суму 109 923
тисячі гривень, та грошові кошти з обмеженим правом використання в сумі 101 339 тисяч гривень
на рахунках, відкритих у державних банках (станом на 31 грудня 2016 року – 246 158 тисяч гривень
та 57 368 тисяч гривень, відповідно).
Грошові кошти, їх еквіваленти та грошові кошти обмеженого використання станом на 31 грудня
2017 року були розміщені у фінансових установах, яким на звітну дату було присвоєно
довгостроковий рейтинг «B-» міжнародною рейтинговою агенцією Fitch. Грошові кошти
обмеженого використання у сумі 99 000 тисяч гривень були розміщені у фінансових установах без
рейтингу.
Виплати основному управлінському персоналу

У 2017 році загальна сума винагороди основному управлінському персоналу склала 106 192 тисячі
гривень (у 2016 році – 117 235 тисяч гривень).
Товарно-матеріальні запаси, що утримуються на умовах відповідального зберігання
Станом на 31 грудня 2017 року нафтопродукти у сумі 2 850 788 тисяч гривень утримувалися іншою
пов'язаною особою на умовах відповідального зберігання (на 31 грудня 2016 року - 2 354 537 тисяч
гривень).

27.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові зобов'язання Компанії представлені кредиторською заборгованістю за основною
діяльністю та іншою кредиторською заборгованістю. Основною метою цих фінансових зобов'язань
є залучення коштів для фінансування операцій Компанії. Компанія має різні фінансові активи, такі
як грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги, інша поточна дебіторська заборгованість та інші фінансові активи.
Головними ризиками, що пов’язані з фінансовими інструментами Компанії, є валютний ризик,
ризик ліквідності, кредитний ризик та процентний ризик. Компанія переглядає та узгоджує політику
щодо управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.
Валютний ризик
Компанія здійснює свої операції переважно у таких валютах: українська гривня, долар США та
євро. Офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України (“НБУ”) на визначені
дати, був таким:
31 грудня
2017 р.
28,07
33,50

Долар США
Євро

31 грудня
2016 р.
27,19
28,42

Поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (у 2016 році - поточна
кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та дебіторська заборгованість
за продукцію, товари, роботи, послуги), деномінована в іноземних валютах, призводить до
виникнення валютного ризику. Компанія не здійснювала операцій з метою хеджування цих
валютних ризиків.
Валютні ризики, визначення яких наведене в МСФЗ 7, виникають у зв’язку з фінансовими
інструментами, деномінованими у валютах, відмінних від функціональної валюти Компанії. У
таблиці далі показана чутливість прибутку Компанії до оподаткування до обґрунтовано можливих
змін обмінного курсу іноземних валют при незмінності інших змінних.
На 31 грудня 2017 р.

Збільшення/
(зменшення)
обмінного курсу

Гривня/долар США

20%/-20%

Гривня/євро

20%/-20%
Збільшення/
(зменшення)
обмінного курсу

На 31 грудня 2016 р.

Вплив
прибуток/(збиток)
оподаткування
(28 982)/28 982
(1 312)/1 312
Вплив
прибуток/(збиток)
до оподаткування

Гривня/долар США

20%/-20%

(20 141)/20 141

Гривня/євро

20%/-20%

(343)/343

Ризик ліквідності

на
до

на

Метою Компанії є збереження балансу між безперервністю та гнучкістю фінансування шляхом
використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Компанія аналізує свої активи
та зобов’язання за їх строками та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків погашення
відповідних інструментів.
У таблиці далі показано аналіз фінансових зобов’язань Компанії за строками погашення станом на
31 грудня на основі недисконтованих платежів за договором:
31 грудня 2017 р.

До 6 місяців

Поточні зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками

Всього

875 684

875 684

474 760
1 350 444

474 760
1 350 444

31 грудня 2016 р.

До 6 місяців

Поточні зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками

Всього

387 900
2 780 779

387 900
2 780 779
3 168 679

3 168 679

Кредитний ризик
Фінансові інструменти Компанії, які потенційно є предметом значної концентрації кредитного
ризику, включають в основному грошові кошти та їх еквіваленти, грошові кошти обмеженого
використання, дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, іншу поточну
дебіторську заборгованість та передоплати за фінансові інструменти.
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами складаються з авансів, виданих
приватним українським компаніям, які не мають кредитного рейтингу.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська
заборгованість - це заборгованість приватних українських компаній, більшість з яких не має
кредитного рейтингу. В 2017 році середній рівень оборотності дебіторської заборгованості Компанії
за продукцію, товари, роботи, послуги розраховувався як середній залишок дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017
року, поділений на чисті доходи від реалізації за 2017 рік, та становив 33 дні (у 2016 році - 97 днів).
Станом на 31 грудня 2017 року грошові кошти та їх еквіваленти включали грошові кошти на
поточних рахунках в банках у сумі 229 623 тисячі гривень (станом на 31 грудня 2016 року - 134 376
тисяч гривень), грошові кошти у дорозі у сумі 129 470 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року 86 036 тисяч гривень) та грошові кошти у касі у сумі 21 903 тисячі гривень (на 31 грудня 2016 року
- 25 746 тисяч гривень).
Далі наведено аналіз кредитної якості грошових коштів та їх еквівалентів та грошових коштів
обмеженого використання станом на 31 грудня на основі рейтингів Fitch:
2017 рік
2016 рік
Поточні
Грошові
Грошові кошти Поточні
Грошові
рахунки у кошти
у обмеженого
рахунки у кошти
банках
дорозі
використання банках
дорозі
31 грудня
- Рейтинг В- Рейтинг ССС
- Рейтинг RD
- Без рейтингу

11 815
161 018
56 790
229 623

98 108
31 362
129 470

2 339
99
99 252
101 690

9 964
124 412
134 376

76 491
9 545
86 036

Грошові
у кошти
обмеженого
використання
57 368
57 368

Керівництво має визначену кредитну політику і постійно контролює виникнення кредитного
ризику. Кредитні оцінки виконуються щодо всіх клієнтів, які хочуть отримати кредит понад
встановлений ліміт. Більшість продажів у 2017 році здійснювалися Компанією клієнтам, з якими
вона працювала раніше. Компанія не вимагає забезпечення під свої фінансові активи. Показники

кредитного ризику Компанії постійно контролюються та аналізуються в кожному окремому
випадку на основі статистичної інформації щодо погашення заборгованості, відповідно,
керівництво Компанії вважає, що не існує суттєвого ризику виникнення збитків у Компанії понад
суму визнаних резервів під зменшення корисності, створених за кожним таким активом.
Максимальний кредитний ризик дорівнює балансовій вартості торгової та іншої дебіторської
заборгованості, авансів виданих та грошових коштів і їх еквівалентів.
Станом на 31 грудня 2017 року загальна сукупна сума дебіторської заборгованості від 5 найбільших
клієнтів Компанії, що здійснюють діяльність в Україні, становила 8 418 569 тисячі гривень, а сума
авансів 4 найбільшим постачальникам становила 6 327 787 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року 8 760 742 тисячі гривень та 6 276 771 тисяча гривень, відповідно), або 67% від загальної суми
дебіторської заборгованості та 67% від загальної суми авансів постачальникам (31 грудня 2016 року
- 67% та 69%, відповідно). Резерв під цю дебіторську заборгованість та аванси складає
6 974 236 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року - 7 036 421 тисяча гривень) та 6 032 158 тисяч
гривень (на 31 грудня 2016 року - 6 033 484 тисячі гривень), відповідно.
Управління ризиком капіталу
Основною метою Компанії стосовно управління капіталом є забезпечення оптимальної структури
капіталу для забезпечення подальшої безперервної діяльності, фінансування ведення діяльності
Компанії і максимізації прибутку акціонерів. Наразі встановлені обмеження на виплату дивідендів
в іноземній валюті (Примітка 2).
Компанія управляє структурою капіталу та змінює її відповідно до змін економічних умов. Цілями
Компанії при управлінні капіталом є забезпечення можливості безперервної діяльності Компанії з
метою забезпечення прибутку для акціонерів та вигод для інших зацікавлених осіб, а також
забезпечення фінансування поточних потреб Компанії, її капітальних витрат та стратегії розвитку
Компанії. Компанія розглядає акціонерний капітал як основне джерело формування капіталу.
28.
Фінансові інструменти та справедлива вартість
a) Оцінки справедливої вартості, що застосовуються на повторюваній основі
Нафтогазові активи та основні засоби, обліковані за справедливою вартістю. Основні засоби
відображені у звіті про фінансовий стан за переоціненою вартістю.
Усі нафтогазові активи та основні засоби Компанії відносяться до рівня 3 ієрархії справедливої
вартості. Протягом року Компанія не переводила активи на інший рівень ієрархії справедливої
вартості.
Справедлива вартість бензозаправних станцій та обладнання оцінюється із використанням
дохідного методу (Рівень 3) на основі очікуваних продажів у наступних періодах.
Нафтогазові активи та інші основні засоби оцінюються з використанням амортизованої вартості
заміщення для спеціалізованих виробничих активів або справедливої вартості, визначеної з
використанням ринкового підходу, для активів, за якими наявні ринкові аналоги.
Амортизована вартості заміщення аналізується на предмет економічного знецінення із
використанням методу дисконтованих грошових потоків, що прогнозуються на період до отримання
від’ємного прогнозованого грошового потоку (Рівень 3).
За результатами аналізу, проведеного станом на 31 грудня 2017 року, керівництво Компанії дійшло
висновку, що балансова вартість об'єктів нафтогазових активів та інших основних засобів (крім
транспортних засобів та інших основних засобів, які обліковуються за первісною вартістю) суттєво
не відрізняється від їх справедливої вартості, тому їх переоцінка не виконувалась. Остання така
переоцінка була здійснена незалежним оцінювачем станом на 31 грудня 2016 року.
б) Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, облікованих за амортизованою
вартістю.
Фінансові інструменти за категоріями
У відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", Компанія класифікує
фінансові інструменти як кредити, дебіторську заборгованість та передоплати за фінансові
інструменти.
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року усі фінансові активи та зобов’язання Компанії
були обліковані за амортизованою вартістю. Балансова вартість цих інструментів приблизно
дорівнює їхній справедливій вартості.

Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань відображена за сумою, на яку може бути
обмінено інструмент у результаті поточної угоди між бажаючими укласти таку угоду сторонами,
іншої ніж примусовий продаж або ліквідація.
Справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів, дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги, поточної кредиторської заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги, та інших поточних зобов’язань приблизно дорівнює їх балансовій вартості, що
обумовлено короткостроковістю цих інструментів.
Справедлива вартість дебіторської заборгованості за авансами виданими оцінюється шляхом
дисконтування майбутніх грошових потоків із використанням ставок, наявних на даний момент для
позик на схожих умовах, зі схожим кредитним ризиком та строками погашення, що залишились.
Станом на 31 грудня 2017 року балансова вартість цих фінансових інструментів приблизно
дорівнює їх справедливій вартості.

29.

Події після закінчення звітного періоду

У грудні 2018 року дебіторська заборгованість за основною діяльністю у сумі 1 092 883 тисячі
гривень була реструктуризована із узгодженим погашенням у червні 2019 року.
У березні 2018 року Компанія подала позов проти НАК «Нафтогаз», вимагаючи повернення
додаткових 8 039 мільйонів кубічних метрів природного газу із загального обсягу 10 502 мільйони
кубічних метрів, які є предметом спору (Примітка 4).
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

