Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Заступник Голови
Правлiння виконавчий
директор

Пустоваров Володимир
Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 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) 506-10-03 (044) 506-10-81
6. Електронна поштова адреса
vkv@ukrnafta.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi папери України" № 78

30.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.ukrnafta.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2015
(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
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

X

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 власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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)

X

32. 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)

33. Примітки

До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного
перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря. "Iнформацiя про
одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - в даному роздiлi
емiтентом розкрита iнформацiя, щодо отриманих лiцензiй (дозволiв)
центральним апаратом емiтента по основних видах дiяльностi, окрiм того були
отриманi додатковi лiцензiї структурними пiдроздiлами емiтента, а саме: 95
дозволiв на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та на експлуатацiю машин,
механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки; 138 дозволiв на викиди
шкiдливих речовин в атмосферне повiтря; 18 дозволiв на спецiальне
водокористування; 5 дозволiв на розмiщення вiдходiв; 3 дозволи на
проведення робiт з джерелами iонiзуючого випромiнювання; 438 лiцензiй на
здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами та алкогольними
напоями на власних мережах автозаправних комплексiв.
Протягом 2014 року втратили чиннiсть: 97 дозволiв на виконання робiт
пiдвищеної небезпеки та на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування
пiдвищеної небезпеки; 122 дозволи на викиди шкiдливих речовин в
атмосферне повiтря; 14 дозволiв на спецiальне водокористування; 14 дозволiв
на розмiщення вiдходiв; 1 дозвiл на проведення робiт з джерелами iонiзуючого

випромiнювання; 72 дозволи на експлуатацiю радiоелектронного засобу
радiоповжувач абонентських телефонних лiнiй; 4 лiцензiї на здiйснення
роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами та алкогольними напоями на
власних мережах автозаправних комплексiв.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не
користувався послугами рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - облiгацiї емiтентом не випускались.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери випущеннi емiтентом" - емiтентом не
випускались iншi цiннi папери. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом
звiтного перiоду" - за звiтний перiод операцiй з викупу власних акцiй не
здiйснювалось. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

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)
26392
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
ПАТ КБ "ПриватБанк" м.Днiпропетровськ
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26009050006252
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ КБ "ПриватБанк" м.Днiпропетровськ
5) МФО банку
305299

6) поточний рахунок
26003050003831
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

Дозвiл на перевезення метанолу

63/14

28.01.2014

Мiнприроди
України

31.12.2014

Опис

Дозвiл на поводження з ртуттю азотнокислою 1-водною
Опис

Дозвiл на поводження з кадмiєм хлористим

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

64/14

Дозвiл на поводження з калiєм хромовокислим

Дозвiл на поводження з кислотою соляною

28.01.2014

28.01.2014

06.03.2014

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби
Опис

05.04.2016

Мiнприроди
України

06.07.2017

Мiнприроди
України

22.07.2018

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

Дозвiл на здiйснення транспортування залiзничним транспортом
515-03/14 20.03.2014
метанолу
Опис

Мiнприроди
України

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

195/14
Опис

06.07.2014

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

66/14
Опис

Мiнприроди
України

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

65/14
Опис

28.01.2014

Мiнiстерство
екологiї та
природних
ресурсiв

19.12.2015

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

БС1505924.03.2014
0137790

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

24.12.2018

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

Дозвiл на поводження з кислотою соляною

637-03/14 04.04.2014
Опис

Дозвiл на поводження з кислотою соляною

Дозвiл на поводження з калiй дихроматом

Дозвiл на поводження з ртутi (II) нiтратом моногiдратом
Опис

Дозвiл на поводження з метанолом

Дозвiл на поводження з кислотою соляною

Дозвiл на поводження з кадмiю дихлоридом

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
широкосмугового радiо доступу

18.01.2017

Мiнприроди
України

18.01.2017

Мiнприроди
України

19.12.2015

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

Мiнприроди
України

06.07.2017

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

Мiнприроди
України

05.04.2016

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

АР-7429.04.2014
0049239

Опис

Мiнприроди
України

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

679-03/14 04.04.2014
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
широкосмугового радiо доступу

665-03/14 04.04.2014

678-03/14 04.04.2014
Опис

19.06.2017

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

675-03/14 04.04.2014
Опис

Мiнприроди
України

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

651-03/14 04.04.2014
Опис

10.10.2017

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

647-03/14 04.04.2014
Опис

Мiнприроди
України

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

29.11.2017

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

АР-7429.04.2014
0049240

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

29.11.2017

Опис У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї

дозволу його дiя буде подовжена.

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
широкосмугового радiо доступу

ШПС-7416.05.2014
0149454

Опис

Внесення змiн до лiцензiї на право провадження дiяльностi з
використання джерел iонiзуючого випромiнювання

Опис

Дозвiл на використання джерел iонiзуючого випромiнювання

Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

01.04.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

серiї ОВ
26.05.2014
№010538

Пiвнiчна
державна
iнспекцiя з
ядерної та
радiацiйної
безпеки

10.08.2016

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

серiя ОВ
№
13.06.2014
010538

Пiвнiчна
державна
iнспекцiя з
ядерної та
радiацiйної
безпеки

26.08.2018

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

АР-9926.08.2014
0067510

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

26.08.2018

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

АР-9926.08.2014
0067511

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

26.08.2018

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

АР-9926.08.2014
0067512

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

26.08.2018

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

АР-9926.08.2014
0067513

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

26.08.2018

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

АР-9926.08.2014
0067514

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

26.08.2018

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

АР-9926.08.2014
0067515

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

26.08.2018

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

АР-9926.08.2014
0067516

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

26.08.2018

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

АР-9926.08.2014
0067517

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

26.08.2018

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

АР-9926.08.2014
0067518

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

26.08.2018

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

АР-9926.08.2014
0067519

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

26.08.2018

Опис

Внесення змiн до лiцензi на право провадження дiяльностi з
використання джерел iонiзуючого випромiнювання

Опис

Висновок державної санiтарно – епiдемiологiчної експертизи

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

серiї ОВ
05.11.2014
№010538

Опис

Спецiальний дозвiл на користування надрами з геологiчного
вивчення
Опис

Спецiальний дозвiл на користування надрами з геологiчного
вивчення
Опис

Дозвiл на перевезення метанолу

Державна
санiтарно 05.03.0220.11.2014 епiдемiологiчна Необмежена
07/70535
служба
України
Термiн дiї необмежений.

БС1506321.11.2014
0165957

Дозвiл на поводження з ртуттю азотнокислою 1-водною
Опис

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

21.10.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

4613

Державна
служба геологiї
11.12.2014
та надр
України

11.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

4614

Державна
служба геологiї
11.12.2014
та надр
України

11.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

63/14
Опис

10.08.2016

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
дозволу його дiя буде подовжена.

Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

Пiвнiчна
державна
iнспекцiя з
ядерної те
радiацiйної
безпеки

28.01.2014

Мiнприроди
України

09.04.2015

Дозвiл був анульований у зв'язку з закононодавчим
скороченням кiлькостi документiв дозвiльного
характеру.

64/14

28.01.2014

Мiнприроди
України

09.04.2015

Дозвiл був анульований у зв'язку з закононодавчим
скороченням кiлькостi документiв дозвiльного

характеру.

Дозвiл на поводження з кадмiєм хлористим

65/14
Опис

Дозвiл на поводження поводження з калiєм хромовокислим
Опис

Дозвiл на поводження з кислотою соляною

Дозвiл на поводження з кислотою соляною

66/14

28.01.2014

Дозвiл на поводження з кислотою соляною

06.03.2014

Дозвiл на поводження з калiю дихроматом

Дозвiл на поводження з ртутi (II) нiтратом моногiдратом
Опис

Дозвiл на поводження з метанолом

Мiнприроди
України

09.04.2014

Мiнприроди
України

09.04.2014

Мiнприроди
України

09.04.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з закононодавчим
скороченням кiлькостi документiв дозвiльного
характеру.

Мiнприроди
України

09.04.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з закононодавчим
скороченням кiлькостi документiв дозвiльного
характеру.

665-03/14 04.04.2014

Мiнприроди
України

09.04.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з закононодавчим
скороченням кiлькостi документiв дозвiльного
характеру.

675-03/14 04.04.2014
Опис

09.04.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з закононодавчим
скороченням кiлькостi документiв дозвiльного
характеру.

651-03/14 04.04.2014
Опис

Мiнприроди
України

Дозвiл був анульований у зв'язку з закононодавчим
скороченням кiлькостi документiв дозвiльного
характеру.

647-03/14 04.04.2014
Опис

09.04.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з закононодавчим
скороченням кiлькостi документiв дозвiльного
характеру.

637-03/14 04.04.2014
Опис

Мiнприроди
України

Дозвiл був анульований у зв'язку з закононодавчим
скороченням кiлькостi документiв дозвiльного
характеру.

195/14
Опис

28.01.2014

Мiнприроди
України

09.04.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з закононодавчим
скороченням кiлькостi документiв дозвiльного
характеру.

Дозвiл на поводження з кислотою соляною

678-03/14 04.04.2014
Опис

Дозвiл на поводження з кадмiю дихлоридом

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
безпосереднього каналового УКХ радiозв’язку

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
безпосереднього каналового УКХ радiозв’язку

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
безпосереднього каналового УКХ радiозв’язку

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
безпосереднього каналового УКХ радiозв’язку

25.01.2012

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

08.07.2014

25.01.2012

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

08.07.2014

25.01.2012

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

08.07.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з вiдсутнiстю
технологiчної потреби.

32-9163764

Опис

08.12.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з вiдсутнiстю
технологiчної потреби.

32-9163763

Опис

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

Дозвiл був анульований у зв'язку з вiдсутнiстю
технологiчної потреби.

32-9163762

Опис

09.04.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з вiдсутнiстю
технологiчної потреби.

32-9163761

Опис

Мiнприроди
України

Дозвiл був анульований у зв'язку з закононодавчим
скороченням кiлькостi документiв дозвiльного
характеру.

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiозв’язку
БС150аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку
6302.08.2011
сухопутної рухомої служби
0021622
Опис

09.04.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з закононодавчим
скороченням кiлькостi документiв дозвiльного
характеру.

679-03/14 04.04.2014
Опис

Мiнприроди
України

25.01.2012

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

08.07.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з вiдсутнiстю
технологiчної потреби.

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
безпосереднього каналового УКХ радiозв’язку

32-9163765

Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
безпосереднього каналового УКХ радiозв’язку

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
безпосереднього каналового УКХ радiозв’язку

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
безпосереднього каналового УКХ радiозв’язку

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
безпосереднього каналового УКХ радiозв’язку

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
безпосереднього каналового УКХ радiозв’язку

08.07.2014

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

08.07.2014

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

08.07.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з вiдсутнiстю
технологiчної потреби.

АР 9914.03.2014
0035069

Опис

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

Дозвiл був анульований у зв'язку з вiдсутнiстю
технологiчної потреби.

АР 9914.03.2014
0035068

Опис

08.07.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з вiдсутнiстю
технологiчної потреби.

АР 9914.03.2014
0035067

Опис

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

Дозвiл був анульований у зв'язку з вiдсутнiстю
технологiчної потреби.

АР 9914.03.2014
0035066

Опис

08.07.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з вiдсутнiстю
технологiчної потреби.

АР 9914.03.2014
0035065

Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
безпосереднього каналового УКХ радiозв’язку

25.01.2012

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

Український
державний
центр
радiочастот
(УДЦР)

08.07.2014

Дозвiл був анульований у зв'язку з вiдсутнiстю
технологiчної потреби.

АР 9914.03.2014
0035069

Український
державний
центр

08.07.2014

радiочастот
(УДЦР)
Опис

Дозвiл був анульований у зв'язку з вiдсутнiстю
технологiчної потреби.

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.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Державний Комiтет України
по нафтi i газу, лiквiдований

0

0Україна 0 0

100

Прізвище, ім"я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування
фізичної особи
органу, який видав паспорт*

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

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ванхєкє Пiтер
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д

4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2008 - 2011 рр. Генеральний директор Iнвестицiйної групи "Ренесанс Капiтал" в Українi та
Центрально-Схiднiй Європi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.02.2011 5 рокiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - н/д.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Попередня посада: Генеральний директор в Українi та Центрально - Схiднiй Європi, Iнвестицiйна
група "Ренесанс Капiтал".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння - виконавчий директор ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пустоваров Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2009 - 2011 рр. Перший Заступник Голови Правлiння - фiнансовий директор ВАТ "Укрнафта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 5 рокiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв.

Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Обiймає також посаду Голови ТОВ "Футбольний клуб "Нафтовик-Укрнафта", м. Охтирка.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння - комерцiйний директор ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кущ Олексiй Єгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2010 - 2011 рр. Голова Правлiння ВАТ "Укрнафта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 5 рокiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 38 рокiв.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Попереднє мiсце роботи: з 2010 - 2011 рр. Голова Правлiння ВАТ "Укрнафта".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння - директор з корпоративного розвитку та стратегiї ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бакуненко Михайло Iгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища

6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2007 - 2011 рр. Вiце - президент Iнвестицiйна група "Ренесанс капiтал" в Українi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 5 рокiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - н/д.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Попереднє мiсце роботи: з 2007 - 2011 рр. Вiце -президент Iнвестицiйної групи "Ренесанс капiтал"
в Українi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння - директор з виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнип Михайло Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2002 - 2011 рр. Заступник Голови - Головний iнженер ПАТ "Укрнафта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 5 рокiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 46 рокiв.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Попереднє мiсце роботи: з 2002 - 2011 рр. Заступник Голови - Головний iнженер ПАТ "Укрнафта".
Обiймає також посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ТОВ "CП "Укркарпатойл ЛТД", м. Київ
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Директор департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi - Головний бухгалтер ПАТ
"Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Долiна Наталiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2003 - 2011 рр. Головний бухгалтер ВАТ "Укрнафта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 5 рокiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 45 рокiв.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Попереднє мiсце роботи: з 2003 - 2011 рр. Головний бухгалтер ВАТ "Укрнафта".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коболєв Андрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року був обраний
на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Поточна посада: Голова Правлiння ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України'', м. Київ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перелома Сергiй Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року був обраний
на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Поточна посада: Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України'', м. Київ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року був обраний
на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Поточна посада: Заступник Голови Правлiння ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України'', м. Київ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року був обраний
на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Поточна посада: Директор з правових питань та взаємодiї з органами влади ПАТ ''НАК ''Нафтогаз
України'', м. Київ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року була обрана
на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Поточна посада: Директор Департаменту майнових та корпоративних вiдносин ПАТ ''НАК
''Нафтогаз України'', м. Київ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Столяр Петро Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року був обраний
на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Поточна посада: Заступник директора Департаменту економiчної, промислової, iнформацiйної
безпеки та управлiння ризиками ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України'', м. Київ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коломойський Iгор Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 2003 р. Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року був обраний
на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", м.Київ.
Посади в iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради ПАТ "КБ ПриватБанк", м. Днiпропетровськ;
ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боголюбов Геннадiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2003 р. Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року був обраний
на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", м.Київ.
Посади в iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради ПАТ "КБ ПриватБанк", м. Днiпропетровськ;
ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiперман Михайло Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2003 р. Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року був обраний
на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", м.Київ.
Посади в iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК", м. Марганець;
Член Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук; Голова Наглядової ради ПАТ
"Днiпроазот", м. Днiпродзержинськ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новiков Тимур Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1973
5) освіта**

Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2003 р. Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року був обраний
на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", м.Київ.
Посади в iнших пiдприємствах: Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "КБ ПриватБанк", м.
Днiпропетровськ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Урiел Цвi Лейбер
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2010 р. Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року був обраний
на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Протягом чотирьох останнiх рокiв перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта",
м.Київ; щодо попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв немає

данних.
Посади в iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК", м. Орджонiкiдзе.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Свiрiн Вадим Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 5 рокiв
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року був обраний
на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Поточна посада: Директор департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України'', м.
Київ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рубiс Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д

4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2006 р. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 5 рокiв
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року був обраний
на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Поточна посада: Начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ ''НАК ''Нафтогаз
України'', м. Київ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Думчева Тетяна Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 5 рокiв
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року була обрана

на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Поточна посада: Заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу фiнансових планiв
пiдприємств Компанiї Департаменту економiчного планування та бюджетних розрахункiв ПАТ
''НАК ''Нафтогаз України'', м. Київ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/ж
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2003 р. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 5 рокiв
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року була обрана
на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Протягом 5 останiх рокiв перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта".
Посади в iнших пiдприємствах: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Парахоняк Наталiя Богданiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2003 р. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2014 5 рокiв
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року була обрана
на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Винагорода протягом
звiтного перiоду не виплачувалась.
Поточна посада: Перший заступник Голови Правлiння - Головний бухгалтер ПАТ
"Укртранснафта", м. Київ.
Протягом 5 останiх рокiв перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** 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

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Кількість за видами акцій

1

2

3

4

5

Заступник Голови
правлiння –
директор з
виробництва

Гнип Михайло Петрович

н/д н/д н/д

38

Член Наглядової
ради

Коломойський Iгор
Валерiйович

н/д н/д н/д

Член Наглядової
ради

Боголюбов Геннадiй
Борисович

Член Наглядової
ради

Від загальної
кількості акцій прості
(у відсотках) іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

6

7

8

9

0.00007

38

0

0

0

2420

0.00446

2420

0

0

0

н/д н/д н/д

50

0.00009

50

0

0

0

Кiперман Михайло
Юрiйович

н/д н/д н/д

50

0.00009

50

0

0

0

Член Наглядової
ради

Новiков Тимур Юрiйович

н/д н/д н/д

31

0.00006

31

0

0

0

Член Наглядової
ради

Урiел Цвi Лейбер

н/д н/д н/д

20

0.00004

20

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Рубiс Сергiй Миколайович

н/д н/д н/д

475

0.00088

475

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Андрiяшина Ольга
Вiкторiвна

н/д н/д н/д

38

0.00007

38

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Парахоняк Наталiя
Богданiвна

н/д н/д н/д

25

0.00005

25

0

0

0

3147

0.00580

3147

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

Публiчне акцiонрне
товариство "Нацiональна
акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"

20077720

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

27114256

50.0000

27114256

0

0

0

ЛIТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС
ЛIМIТЕД (LITTOP
ENTERPRISES LIMITED)

165193

н/д Кiпр н/д н/д н/д

7377784

13.6050

7377784

0

0

0

БРIДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ
ЛIМIТЕД (BRIDGEMONT
VENTURES LIMITED)

165169

н/д Кiпр н/д н/д н/д

7377784

13.6050

7377784

0

0

0

БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ
ЛIМIТЕД (BORDO
MANAGEMENT LIMITED)

165172

н/д Кiпр н/д н/д н/д

6990549

12.8909

6990549

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

48860373

90.1009

48860373

0

Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника
0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

11.09.2014

Кворум
зборів**

Опис

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

0
Перелiк питань, що виносились на голосування:
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2011 – 2013 роки.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 – 2013 роки.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 – 2013 роки.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2011 – 2013 роки.
9. Розподiл прибутку Товариства за 2011 – 2013 роки, затвердження порядку та строкiв виплати
дивiдендiв.
10. Щодо укладання договорiв поставки природного газу мiж Нацiональною акцiонерною компанiєю
"Нафтогаз України" та ПАТ "Укрнафта" на 2006 – 2014 роки для формування ресурсу газу для
забезпечення потреб населення.
11. Припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членiв Наглядової ради.
13. Обрання голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
15. Припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
17. Обрання голови Ревiзiйної комiсiї.
18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв, 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.
З органiзацiйних причин Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ ''УКРНАФТА'' не вiдбулися.
чергові

позачергові
X
10.10.2014
95.5

Перелiк питань, що виносились на голосування:
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2011-2013 роки.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011-2013 роки.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011-2013 роки.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2011-2013 роки.
9. Розподiл прибутку Товариства за 2011-2013 роки, затвердження порядку та строкiв виплати
дивiдендiв.
10. Припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членiв Наглядової ради.
12.Обрання голови Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами
Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
14. Припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
16. Обрання голови Ревiзiйної комiсiї.
17. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, 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.
Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя ''Нафтогаз України'' як акцiонер,
який є власником бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Публiчного акцiонерного товариства ''Укрнафта'',
iнiцiювало проведення загальних зборiв акцiонерiв та подало пропозицiї до перелiку питань порядку
денного.
Всi питання порядку денного були розглянутi.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

189799785.00

0

Нарахування дивідендів
на одну акцію, грн.

0

0

3.50

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів

20.10.2014

Дата виплати дивідендів

10.04.2015

Опис

Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за перiод, що
передував звiтному, було прийнято на загальних зборах акцiонерiв 10 жовтня 2014 року.
Було встановлено дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв,
20 жовтня 2014 року.
Розмiр дивiдендiв, що припадає на одну акцiю, становить 3,50 грн.
Виплату дивiдендiв здiйснити у строк з 20 жовтня 2014 року по 10 квiтня 2015 року.
Виплату дивiдендiв акцiонеру Товариства - Нацiональнiй акцiонернiй компанiї ''Нафтогаз
України'' здiйснити шляхом перерахування вiдповiдної суми дивiдендiв до Державного
бюджету України.
Перерахування дивiдендiв iншим акцiонерам Товариства здiйснюється вiдповiдно до
частини 5 статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства".

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ПрАТ ФК "Укрнафтогаз"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24101605

Місцезнаходження

02094 Україна м. Київ Днiпровський м. Київ вул. Кракiвська 15/17
лiтера А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АБ 293345
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.05.2005

Міжміський код та телефон

(044) 296-05-40

Факс

(044) 296-05-14

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Депозитарнi послуги.

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14305909

Місцезнаходження

01011 Україна м. Київ Печерський м. Київ Лєскова 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №263201
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.08.2013

Міжміський код та телефон

(044) 490-87-42

Факс

(044) 498-79-34

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть на
фондовому ринку

Опис

Депозитарнi послуги.

Повне найменування юридичної особи або ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал груп"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33236268

Місцезнаходження

01014 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Курганiвська 3, офiс 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3532
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2005

Міжміський код та телефон

(044) 501-64-98

Факс

(044) 501-64-98

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги

Опис

Аудиторськi послуги.

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ринках"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей 498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-42

Факс

(044) 481-00-99

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть

Опис

Депозитарнi послуги.

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

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

157/10/1/11

Територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000117501

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

54228510

13557127.5

100

12.04.2011

Опис

Протягом звiтного року Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Товариство здiйснило випуск лише простих
iменних акцiй. Цiннi папери емiтента включенi до бiржового списку ПАТ "Фондової бiржi ПФТС" та ПАТ "Українська бiржа". Протягом
звiтного року Рiшенням Котирувальної комiсiї ПАТ "Українська бiржа" № 955 вiд 05.07.2013 р. акцiї простi iменнi ПАТ «Укрнафта»
переведено до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» на пiдставi п. 16.3 Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа».
Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється як на внутрiшньому ринку України так i на зовнiшньому ринку.
Вiдповiдно до спонсорської програми Bank of New York (нинi Bank of New York Mellon) 05.04.1999 року комiсiєю з цiнних паперiв та бiрж
США (SEC) 05.04.99 було прийнято рiшення про реєстрацiю американських депозитарних розписок (ADR) ВАТ "Укрнафта" першого рiвня.
Банк ING Barings Ukraine (нинi ING Ukraine) виступив зберiгачем (банк-кастодi), у звiтного перiодi банком-кастодi виступав ПАТ ''Райффайзен
Банк Аваль''.
ADR першого рiвня ПАТ “Укрнафта” розповсюджуються як на територiї США, так i в Європi з допомогою правила “Regulation S” SEC.
Отримання дозволу ДКЦПФР на обiг цiнних паперiв ПАТ "Укрнафта" за межами України в 1999 роцi не було обов’язковим з причини
вiдсутностi додаткового випуску акцiй. Iноземний органiзатор торгiвлi: Bank of New York Mellon.

XI. Опис бізнесу
ВАТ "Укрнафта" засноване вiдповiдно до наказу Державного Комiтету України по нафтi i газу вiд
23.02.1994 р. № 57 шляхом перетворення державного пiдприємства "Виробниче об’єднання
"Укрнафта" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрнафта" згiдно з Указом Президента України
"Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 р. № 210/93 та зареєстроване Шевченкiвською
районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва 31.03.1994 р., свiдоцтво про державну реєстрацiю
№ 795047. У вiдповiдностi до п. 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 22 структурнi одиницi 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 НГВУ), якi здiйснюють видобуток нафти i газу ;
- газопереробнi заводи ( далi ГПЗ), що здiйснюють пiдготовку i переробку нафти i газу;
- управлiння бурових робiт (далi УБР) , якi забезпечують будiвництво та експлуатацiю свердловин;
- тампонажнi управлiння (далi ТУ) , що виконують тампонажнi роботи в процесi пiдготовки
свердловин;
- бази i iншi пiдроздiли, якi забезпечують виробничу дiяльнiсть iнших структурних одиниць.
В свою чергу структурнi одиницi складаються з цехiв, вiддiлень, дiльниць, бригад, бюро.
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) Гнiдицинцiвський газопереробний завод - Чернiгiвська обл., смт. Варва , вул. Лiсова, 1;
9) Долинський газопереробний завод - Iвано-Франкiвська обл., м. Долина, вул. Пiдлiвче, 63;
10) Охтирське управлiння бурових робiт- Сумська обл., м. Охтирка, вул. Київська, 164 а;
11) Прилуцьке управлiння бурових робiт - Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 200;
12) Прикарпатське управлiння бурових робiт - Iвано-Франкiвська обл., м. Долина, вул. Степана
Бандери, 1;
13) Полтавське тампонажне управлiння - м. Полтава, вул. Половки, 90;
14) Долинське тампонажне управлiння - Iвано-Франкiвська обл., м.Долина, вул. Промислова,4;
15) Бориславська центральна база виробничого обслуговування - Львiвська обл., м. Борислав, вул.
Шевченка, 77 а;
16) Гоголiвська центральна база виробничого обслуговування – Полтавська обл.,
Великобагачанський р-н, смт. Гоголеве, вул. Жовтнева, 70;
17) Монтажно- налагоджувальне управлiння - Сумська обл. м. Охтирка, вул. Київська, 119;
18) Науково-дослiдний i проектний iнститут - м. Iвано-Франкiвськ, вул. Пушкiна, 2;
19) Центр Нормативно-економiчних дослiджень - м. Iвано-Франкiвськ , вул. Незалежностi, 93;
20) Центр геолого-тематичних дослiджень – м. Київ, Кудрявський узвiз, 5;
21) Управлiння автоматизованих систем – м. Київ, пров.Несторiвський, 3-5;

22) Полтавська воєнiзована частина по попередженню i лiвiдацiї вiдкритих нафтових i газових
фонтанiв - м. Полтава, вул. Ливарна, 10.
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%.
Мотиви створення: видобуток нафти та газу в Українi з використанням iноземних iнвестицiй та
технологiй.
Основнi види дiяльностi ТОВ “СП "УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД":
- добування нафти;
- добування природного газу;
- реалiзацiя нафти власного видобутку.
Фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв у складi ПАТ "Укрнафта" немає.
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв ПАТ "Укрнафта" за 2014 рiк складає 26 392
особи, зовнiшнiх сумiсникiв - 102 осiби, працiвникiв якi працюють за цивiльно-правовими
договорами - 51 осiба, на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) працюють 121 особа.
Фонд оплати працi всього по ПАТ "Укрнафта" за 2014 рiк становить 1 687,3 млн.грн. i збiльшився
у порiвняннi з 2013 роком на 21,1%.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента.
ПАТ “Укрнафта” не входило i не входить в об’єднання пiдприємств.
Iнформацiя про спiльну дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами:
1. Договiр №999/97 «Про спiльну iнвестицiйну i виробничу дiяльнiсть, не пов’язану iз створенням
юридичної особи, з освоєння та розробки родовищ» вiд 24 грудня 1997 р.
Внесок ПАТ «Укрнафта» – 247 536,8 тис. грн. Мета вкладу: отримання доходiв учасниками;
забезпечення органiзацiйно-економiчних умов для спiльного iнвестування освоєння i розробки
родовища, використання передових технiчних засобiв вiтчизняного i зарубiжного виробництва для
iнтенсифiкацiї його розвiдки i експлуатацiї, нарощування обсягiв видобутку вуглеводнiв,
досягнення високих економiчних показникiв при розробцi родовища з забезпеченням виконання
вимог безпеки працi, охорони надр i оточуючого навколишнього середовища; вироблення
технiчних рiшень з врахуванням передового свiтового досвiду, впровадження яких забезпечило б
рацiональну розробку родовища та безпечне проведення робiт в свердловинах при аномально
високих пластових тисках.
Фiнансовий результат за звiтний перiод: 419 316,9 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.
Внесок ПАТ «Укрнафта» – 9 476,83 тис. грн. Мета вкладу: 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: 896,2 тис. грн.

3. Договiр №35/809-СД про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть вiд 20.07.2004 р.
Внесок ПАТ «Укрнафта» – 9,3 тис. грн. Мета вкладу: 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 дiяльнiсть в межах Договору не здiйснювалась.
Фiнансовий результат за звiтний перiод: збиток 2,8 тис. грн.
4. Договiр №35/4 про спiльну дiяльнiсть в Прилуцькому нафтогазопромисловому районi вiд
19.01.1999 р.
Внесок ПАТ «Укрнафта» – 194 067,3 тис. грн. Мета вкладу: 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: 368 159,0 тис. грн.
5. Договiр №35/21-СД простого товариства про спiльну виробничу (iнвестицiйну) дiяльнiсть (без
створення юридичної особи) вiд 28.01.2008 р.
Внесок ПАТ «Укрнафта» – 9,3 тис. грн. Мета вкладу: 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: 3 007,0 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.).
Внесок ПАТ «Укрнафта» – 17 635,5 тис. грн. Мета вкладу: 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: 13 672,0 тис.грн.
7. Договiр №35/176 про спiльну виробничу та iнвестицiйну дiяльнiсть без створення юридичної
особи вiд 11.11.1999 р.
Внесок ПАТ «Укрнафта» – 184,8 тис. грн. Мета вкладу: 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: збиток 7 812,0 тис. грн.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї емiтента з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не
надходило.
В 2014 роцi органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, складання та подання бухгалтерської
звiтностi, 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" № 996 вiд 16.07.1999
року та Положення про облiкову полiтику ПАТ "Укрнафта", затвердженого рiшенням Правлiння
ПАТ "Укрнафта". В структурних пiдроздiлах ПАТ "Укрнафта" в 2014 роцi для ведення
бухгалтерського облiку використовувалась комп'ютерна технiка з програмним забезпеченням
"Парус". Для ведення бухгалтерського облiку створена бухгалтерська служба, яка складається iз
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 2014 рiк вiдображається склад майна ПАТ "Укрнафта" та джерела його
формування, включаючи майно структурних пiдроздiлiв, видiлених в окремий баланс. Оцiнка
статей бухгалтерської звiтностi, складання, подання, i iї оприлюднення проводились на основi
чинних в 2014 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 вiдображаються у бухгалтерському облiку та звiтностi за найменшою з двох
оцiнок : початковою вартiстю або чистою вартiстю 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.
Опис обраної облiкової полiтики.
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. Перелiк документiв, якi
пiдтверджують придбання рiзних видiв фiнансових iнвестицiй i порядок визначення дати визнання
фiнансових iнвестицiй активами 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.
Iнформацiя про основнi види продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
- нафта: обсяг реалiзацiї 1 806 тис. т (включаючи ПДВ), середньореалiзацiйна цiна 7016,6 тис.
грн./т;
- нафтопродукти: обсяг реалiзацi 9 893 347 тис. грн. (включаючи ПДВ).
Виробництво основних видiв продукцiї залишається перспективним. Залежнiсть вiд сезонних змiн
є незначною.
Основним ринком збуту є вiтчизняний ринок нафти та нафтопродуктiв.
Основнi клiєнти: ПАТ «Укртатнафта» та ВАТ «НПК Галичина».
Основнi ризики в дiяльностi емiтента та заходи, щодо їх зменшення:
Товариство оцiнює ризик нерентабельностi як iстотний. На рентабельнiсть дiяльностi Товариства
у майбутньому може вплинути, зокрема, подальше зниження цiни нафти на свiтовому ринку,
директивне постачання природного газу державi, збiльшення податкового навантаження.
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 пошук
можливих шляхiв її мiнiмiзацiї.
Оскiльки коефiцiєнт спiввiдношення позикового до власного капiталу ПАТ "Укрнафта" є низьким,
Товариство не очiкує проблем iз нестачею грошових коштiв, необхiдних для обслуговування
боргу.
Ризики, пов'язанi з проблемами iз залученням коштiв для розширення дiяльностi, Товариство
оцiнює як незначнi.
Ризик незадоволення претензiй та позовiв Товариства та ризик задоволення претензiй i позовiв
проти Товариства оцiнюється як помiрний.
Ризики забруднення атмосферного повiтря, водних ресурсiв та ґрунтiв на дiлянках видобутку та
транспортування вуглеводнiв Товариство оцiнює як помiрнi. Екологiчна полiтика Товариства
спрямована на збереження безпечного для iснування живої i неживої природи навколишнього
середовища, рацiональне використання ресурсiв та енергозбереження, мiнiмiзацiю техногенного
впливу на довкiлля.
Ризик зростання податкового навантаження Товариство оцiнює як значний. Нестабiльнiсть
податкового законодавства, зростання рентної плати за нафту, газовий конденсат та природний
газ, плати за користування надрами, введення нових податкiв на здiйснення видобутку
вуглеводнiв, можуть спричинити значний негативний вплив на фiнансовi результати дiяльностi
Товариства.
Ризики, пов’язанi iз невизначенiстю регуляторного середовища для дiяльностi емiтента,
Товариство оцiнює як значнi. Мiнливiсть законодавства, особливо в сферi оподаткування,
оформлення прав користування природними ресурсами, в земельнiй сферi, суттєво ускладнює
реалiзацiю довгострокових та капiталоємних проектiв Товариства.
Ризик рецесiї Товариство оцiнює як iстотний. Зниження темпiв економiчного розвитку в Українi
може мати негативний вплив на доходи товариства у зв’язку iз зниженням цiн реалiзацiї нафти та
нафтопродуктiв.
Товариство оцiнює iстотнiсть факторiв ризику, що обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на
рiшення стосовно обрання членiв органiв емiтента або iнших питань, якi вирiшуються шляхом
голосування акцiонерiв, факторiв ризику, що можуть спричинити "розмиття" поточної частки
акцiонера у статутному капiталi емiтента, iнших факторiв, що можуть негативно вплинути на
права власникiв цiнних паперiв Товариства, включно можливiсть реалiзацiї цих прав, як незначнi.
Товариство при здiсненнi збуту керується чинним законодавством України. Вiдповiдно до статтi
4(1) Закону України «Про нафту i газ», ПАТ «Укрнафта» протягом 2014р. здiйснювала реалiзацiю
всiх обсягiв нафти власного видобутку та всiх обсягiв скрапленого газу власного виробництва
виключно через аукцiоннi торги, порядок проведення яких регламентувався Постановами КМУ №
1064 вiд 3 жовтня 2011 р. та № 570 вiд 16.10.2014 р.
Вiдповiдно до вищевказаних Постанов 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 "Азерi", що надiйшли
на митну територiю України у кiлькостi не менш як 5000 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 "Азерi" стартова цiна на аукцiонах
для нафти сирої до травня 2014 р. визначалася як середнє значення цiни фактичних угод з продажу
нафти сорту "Юралс" на умовах поставки FOB Новоросiйськ та FOB Приморськ згiдно з даними
видання "Crude Oil Marketwire" агентства "Platts" за 15 днiв, що передують датi реєстрацiї заявок
на участь в аукцiонi, а з введенням в дiю постанови КМУ № 239 вiд 16 травня 2014 року – шляхом
множення середнього значення цiни фактичних угод з продажу нафти сорту “Brent” на коефiцiєнт
0,85 також за даними видання "Crude Oil Marketwire" агентства "Platts" за 15 днiв, що передують
датi реєстрацiї заявок на участь в аукцiонi.
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, дiючих
ставок акцизного та екологiчного податкiв, установлених 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 за курсом Нацiонального банку
на умовах поставки FOB Black Sea propane-butane mix згiдно з даними видання “Argus International
LPG” компанiї “Argus Media Ltd” як середнє значення цiни фактичних угод 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.
Базис поставки нафти за умовами продажу – EXW – резервуари нафтогазовидобувних управлiнь
ПАТ «Укрнафта», скрапленого газу – EXW – резервуари газопереробних заводiв (ГПЗ) ПАТ
«Укрнафта».
Iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: 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 цiн є помiрною.
Жоден постачальник не займає бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання.
Iнформацiя про особливостi стану основних тенденцiй розвитку галузi:
У звiтному перiодi спостерiгалися негативнi тенденцiї в розвитку української нафтогазової
промисловостi. Видобуток нафти в країнi знизився на 8,3 %. Видобуток газу збiльшився на 2,4 %
(без врахування ДК ''Чорноморнафтогаз''). На ринку нафтопродуктiв основною тенденцiєю є деяке
скорочення обсягiв споживання бензину й дизпалива.
Впровадження нових технологiй в 2014 роцi здiйснювалось згiдно з тематичним планом НДПI.
Фактично за 2014 р. виконано науково-дослiднi, дослiдно-конструкторськi, проектнi роботи з
будiвництва свердловин та облаштування родовищ, проектно-тематичнi роботи з геологiї та
розробки родовищ, наданнi науково-технiчнi та виробничо-технологiчнi послуги за 564 нарядзамовленнями на суму 73016,2 тис. грн.
В 2014 роцi доведено до виконання структурними одиницями 43 заходи по "Плану впровадження

у виробництво заходiв науково-технiчного прогресу ПАТ "Укрнафта", iз них: iнтенсифiкацiя
видобутку нафти i газу – 13, технiка i технологiя видобутку нафти i газу – 5; пiдготовка нафти i
газу та переробка газу – 6; механiзацiя i автоматизацiя виробничих процесiв - 8, будiвництво
свердловин – 7; екологiя – 2; захист вiд корозiї – 2 та 1 захiд по Плану структурних одиниць. Всi
заходи виконанi в повному обсязi.
В результатi впровадження заходiв НТП орiєнтовний додатковий видобуток за 2014 рiк становить:
нафти з конденсатом - валовий – 71,21 тис. т; товарний – 70,46 тис. т; газу - валовий – 20,29
млн.м3, товарний – 16,2 млн.м3; скрапленого газу – 144,8 т; залишку кубового – 198,7 т. Економiя
електроенергiї складає 76,6 тис. кВт.год.
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, вiдчуження активiв.
Iнформацiя про всi правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афiлiйованими особами.
ПАТ НАК «Нафтогаз України», 1 договiр (змiна тарифiв на транспортування природного газу на
пiдставi постанови НКРЕ), сума визначається по тарифам НКРЕ.
ТОВ ФК "Нафтовик-Укрнафта", 7 договорiв та 4 додатковi угоди (оренда транспортних засобiв,
оренда футбольного поля, оренда примiщень, оренда готелю, оренда спортзалу, послуги з
органiзацiї харчування i тощо) на суму 1 509 309,0 грн. ( цiни сформованi вiдповiдно до
домовленостi та вiдповiдають ринковим).
СП ПрАТ «Ромгаз», 11 договорiв та 1 додаткова угода (перевезення небезпечних вантажiв та
купiвля-продаж ДТ, оренда примiщення), на суму 9 195 086,1 грн. (цiни сформованi вiдповiдно до
домовленостi та вiдповiдають ринковим)
СП ТОВ "Каштан Петролеум Лтд", 14 договорiв (операцiйнi полсуги, пiдготовка нафти,
будiвництво НПО, бурiння бiчного стовбура свердловини, надання технiчних послуг, навчання) на
суму 43 226 735,16 грн. (цiни сформованi вiдповiдно до домовленостi та вiдповiдають ринковим).
СП ТОВ "УкрКарпатОйл Лтд", 6 договорiв (оренда автомобiлiв, купiвля-продаж цементу, надання
технiчних послуг, авторський нагляд, полiпшення свердловин, тощо) на суму 3 673 770,0 грн.
(цiни сформованi вiдповiдно до домовленостi та вiдповiдають ринковим).
ТОВ "Нафтозахист Україна", 9 додаткових угод до договорiв (послуги з охорони об'єктiв, оренда
примiщення, оренда траспортних засобiв) на суму 49 774 377,0 грн. (цiни сформованi вiдповiдно
до домовленостi та вiдповiдають ринковим).
ТОВ "Бориславська нафтова компанiя", 31 договiр (капiтальний, поточний ремонт свердловин,
газопроводiв, нафтопроводiв, обслуговування вузлiв облiку, автор. нагляд, гiдродин. дослiдження
свердловин) на суму 5 113 329,0 грн. (цiни сформованi вiдповiдно до домовленостi та
вiдповiдають ринковим).
ТОВ "Нафтотранссервiс", 11 договорiв (перевезення вантажiв та оренда транспортних засобiв) на
суму 22 007 908,0 грн. (цiни сформованi вiдповiдно до домовленостi та вiдповiдають ринковим).
ТОВ "СекьюрАйТi", 10 договорiв (послуги з охорони об‘єктiв, оренда примiщення, оренда
транспортних засобiв) на суму 74 639 472,0 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 - 13 512 059 тис. грн.
Переоцiнка основних засобiв за звiтний перiод проводилася вiдповiдно до рекомендацiй МСФЗ.
Пiсля первинного визнання за собiвартiстю нафтогазовидобувне обладнання та iншi основнi
засоби, за винятком транспортних засобiв та iнших основних засобiв, оцiнюються за
справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв
вiд зменшення корисностi. Транспортнi засоби та iншi основнi засоби оцiюються за собiвартiстю
за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка здiйснюється перiодично для того,щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж
справедливою вартiстю переоцiненого активу та його балансовою вартiстю.
У звiтному перiодi не вiдбулося суттєвих втрат вiд зменшення корисностi i суми вигiд вiд
вiдновлення корисностi основних засобiв та змiни рiвня використання виробничих потужностей.
Рiвнi використання виробничих потужностей за звiтний рiк склали:
- по основному обладнанню – 89%;
- по основному обладнанню разом iз допомiжним – 85%.
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. Товариство придiляє
значну увагу збереженню довкiлля та зменшенню негативного впливу виробничих процесiв на
стан навколишнього середовища, рацiональному використаннi природних ресурсiв, безпечному
поводженню з вiдходами виробництва, матерiалами забрудненими природними радiонуклiдами,
тощо. З цiєю метою Товариством забезпечено виконання передбачених чинним законодавством
органiзацiйних, технiчних, технологiчних та екологiчних вимог щодо дiяльностi з небезпечними
вiдходами, джерелами iонiзуючого випромiнювання, небезпечними речовинами та прекурсорами.
Емiтент придiляє значну увагу питанню поводження з небезпечними вiдходами, а саме
нафтошламами, забезпечує утилiзацiю на власних потужностях таких вiдходiв як масла та мастила
моторнi, трансмiсiйнi, iншi зiпсованi, вiдпрацьованi та замазучений грунт, пiсок.
З метою запобiгання забрудненню атмосферного повiтря, водних ресурсiв, грунтiв та
попередження можливостi виникнення небезпечних екологiчних ситуацiй в структурних
пiдроздiлах ПАТ «Укрнафта» протягом 2014 року впроваджено ряд органiзацiйно-технiчних
заходiв, а саме:
- ремонт i замiна аварiйних участкiв трубопроводiв;
- обстеження переходiв трубопроводiв через воднi перешкоди i автодороги;
- ревiзiя i замiна засувок на водоводах, лiчильникiв облiку води;
- пофарбування резервуарiв, ємностей, обладнання свiтловiдбиваючими фарбами;
- замiна, ревiзiя, ремонт запобiжних дихальних клапанiв резервуарiв i апаратiв;
- демонтаж недiючих трубопроводiв;
- лiквiдацiя, рекультивацiя нафтових, земляних та iнших амбарiв, резервуарiв.
Крiм приведених природоохоронних заходiв, протягом 2014 року з метою охорони i рацiонального
використання водних ресурсiв, вiдновлено обваловки резервуарiв, свердловин в кiлькостi 159 шт.,
проведено оцiнку стану 49 експлуатацiйних колон нафтових i нагнiтальних свердловин, в частинi
охорони атмосферного повiтря проведено режимну наладку 79 парових котлiв та iншi заходи щодо
охорони та рацiонального використання ґрунтiв, забезпечення радiацiйної безпеки.
Також, з метою зменшення впливу виробничої дiяльностi на навколишнє середовище в процесi
виробничої дiяльностi структурних одиниць ПАТ ''Укрнафта'', були розробленi та виконуються
заходи, якi можуть зменшити негативний вплив екологiчних факторiв в процесi виробничої
дiяльностi пiдприємств.
Проводиться постiйний контроль за станом готовностi до можливих аварiйних ситуацiй,
пов’язаних з витоками нафтопродуктiв, розроблено план заходiв для миттєвого реагування у разi
виникнення таких ситуацiй. Розроблено i затверджено тимчасовий аварiйний запас сорбентiвбiодеструкторiв, матiв та бонiв, що є в наявностi та постiйно поповнюється.
Станом на 31.12.2014 року виконання ''Заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв довготривалого

видобування нафти i газу та зменшення загазованостi навколишнього середовища м. Борислава на
2014р.'', за рахунок коштiв ПАТ ''Укрнафта'', склало 13770,69 тис. грн.
Загальнi витрати на охорону навколишнього природного середовища у 2014 роцi в цiлому по ПАТ
''Укрнафта'' за даними державної статистичної звiтностi форма №1-екологiчнi витрати, склали:
- капiтальнi iнвестицiї, поточнi витрати на охорону навколишнього природного середовища та
додатковi витрати – 46047123,0 грн.;
- екологiчнi платежi – 23424221,0 грн.
- екологiчнi послуги – 9292010,0 грн.
Плани капiтальних вкладень орiєнтуються на використання власних коштiв. Сума
капiталовкладень за звiтний перiод становить 845 927,3 тис.грн.
Метод фiнансування - самофiнансування.
Авансовi платежi для фiнансування капiтального будiвництва не вносились.
Вплив змiн у чинному законодавствi на дiяльнiсть Товариства є значним. Слiд, зокрема,
вiдзначити, що нестабiльнiсть податкового законодавства, зростання рентної плати, 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.
Протягом звiтного перiоду факти виплати штрафних санкцiй та компенсацiй за порушення
законодавства у значному розмiрi вiдсутнi.
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.
Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок за звiтний рiк
У ПАТ "Укрнафта" станом на 01.01.2015 року є чинними 55 патентiв України на винаходи та
кориснi моделi.
За 2014 рiк в Державне пiдприємство "Український iнститут промислової власностi" (Укрпатент)
отримано 4 патенти України на кориснi моделi та подано 3 заявки для отримання патентiв на
кориснi моделi.
У ПАТ "Укрнафта" на 01.01.2015 року є чинними:
10 Свiдоцтв України на знаки для товарiв i послуг,
11 Свiдоцтв України про реєстрацiю авторського права на комп’ютернi програми,
1 Свiдоцтво України про реєстрацiю авторського права на картографiчний твiр.
Згiдно з Тематичним планом НДПI на 2014 рiк фактично за 2014р. виконано науково-дослiднi,
дослiдно-конструкторськi, проектнi роботи з будiвництва свердловин та облаштування родовищ,
проектно-тематичнi роботи з геологiї та розробки родовищ, наданнi науково-технiчнi та
виробничо-технологiчнi послуги за 564 наряд-замовленнями на суму 73016,2 тис. грн.
В 2014 роцi доведено до виконання структурними одиницями 43 заходи по "Плану впровадження
у виробництво заходiв науково-технiчного прогресу ПАТ "Укрнафта", iз них: iнтенсифiкацiя
видобутку нафти i газу – 13, технiка i технологiя видобутку нафти i газу – 5; пiдготовка нафти i

газу та переробка газу – 6; механiзацiя i автоматизацiя виробничих процесiв - 8, будiвництво
свердловин – 7; екологiя – 2; захист вiд корозiї – 2 та 1 захiд по Плану структурних одиниць. Всi
заходи виконанi в повному обсязi.
В результатi впровадження заходiв НТП орiєнтовний додатковий видобуток за 2014 рiк становить:
нафти з конденсатом - валовий – 71,21 тис. т; товарний – 70,46 тис. т; газу - валовий – 20,29
млн.м3, товарний – 16,2 млн.м?; скрапленого газу – 144,8 т; залишку кубового – 198,7 т. Економiя
електроенергiї складає 76,6 тис. кВт.год.
Структурними одиницями використано в 2014 роцi 8 винаходiв та 17 корисних моделей. За
рахунок використання 4 винаходiв та 1 корисної моделi видобуто 4,5 тис. т нафти та 1,6 млн.м3
газу.
За 2014 рiк в структурних пiдроздiлах ПАТ “Укрнафта” було подано 56 рацiоналiзаторських
пропозицiй та використано у виробництвi 25 рацiоналiзаторських пропозицiй.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає
емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною яких виступають посадовi особи
емiтента, вiдсутнi.
н/д

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. 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:

14789613

13512059

0

0

14789613

13512059

будівлі та
споруди

12312152

11416844

0

0

12312152

11416844

машини та
обладнання

2256063

1849535

0

0

2256063

1849535

транспортні
засоби

59296

82895

0

0

59296

82895

інші

162102

162785

0

0

162102

162785

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

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

14789613

13512059

Найменування
основних засобів

Опис Термiн та умови корисного використання основних засобiв за основними групами визначається
керiвництвом структурних пiдроздiлiв з урахуванням економiчної доцiльностi.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 16 764 645 тис.грн.;
ступiнь зносу основних засобiв 19,4 %; рiвень використання основних засобiв за звiтний перiод
склав 85 %; сума нарахованого зносу становить 3 252 586 тис.грн. Змiни у вартостi основних
засобiв зумовленi переоцiнками основних засобiв за звiтний перiод, якi проводились за МСФЗ.
Обмежень на використання майна емiтентом не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих
активів (тис. грн)

14817706

17621182

Статутний капітал (тис. грн.)

13557

13577

1010972

1010972

Скоригований статутний капітал
(тис. грн)
Опис

Розрахункова вартiсть чистих активiв за попереднiй та звiтний перiод визначена
вiдповiдно до звiтностi згiдно з МСФЗ.

Висновок

Вартiсть чистих активiв та розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам
законодавства.

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

Дата

Непогашена

Відсоток за

Дата

виникнення частина боргу (тис. користування коштами
грн.)
(відсоток річних)
Кредити банку

погашення

X

376185

X

X

Кредити банку

12.06.2009

26185

10.7

28.05.2015

Короткостроковi кредити банкiв

01.12.2014

350000

22.5

31.12.2015

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

2822048

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

442506

X

X

Усього зобов'язань

X

3640739

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

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

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нафта

-

0

0

1806

12664915

45.4

2

Нафтопродукти

-

0

0

-

9893347

35.5

3

Амiак

-

0

0

489

2044285

7.3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Собiвартiсть нафти

15.4

2

Собiвартiсть нафтопродуктiв

69.4

3

Собiвартiсть амiаку

8.3

* 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

05.12.2012

12.06.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

10.10.2014

14.10.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

ТОВ "АФ"Капiтал Груп
"
33236268
м.Киев,
вул.Курганiвська, 3,
офiс 40
3532 27.01.2005
н/д н/д н/д н/д
2014
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
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**

ТОВ "АФ"Капiтал Груп
"
33236268
м.Киев, вул.
Курганiвська, 3, офiс 40
3532 27.01.2005
н/д н/д н/д н/д

Текст аудиторського висновку (звіту)
Незалежною аудиторською фiрмою Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Капiтал груп»
проведено аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Укрнафта» (далi – Товариство), що
додається, яка включає:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р.,
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк,
Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк,
Звiт про власний капiтал за 2014 рiк,
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
1. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у

вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i такий внутрiшнiй контроль,
який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
Керiвництво Товариства вважає, що усi передбаченi законодавством податки були нарахованi та сплаченi. У випадках,
коли механiзм визначення податкових зобов’язань є недостатньо чiтким, Товариство здiйснювало нарахування на
пiдставi оцiнок управлiнського персоналу.
2. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, впевненостi та етики, якi рiшенням
Аудиторської палати вiд 18.04.2003 р. № 122/2 в Українi прийнятi в якостi нацiональних, зокрема згiдно з
Мiжнародними стандартами аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705
"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань
у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової
звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої аудиторської
думки.
3. Думка аудитора
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Пiдставою для висловлення умовно-позитивної думки є наступне:
На протязi 2014 року Товариством були понесенi витрати в межах спiльних операцiй в розмiрi 357 млн. грн. на
науково-дослiдницькi послуги, якi включенi Товариством до iнших операцiйних витрат Звiту про фiнансовi
результати. (в 2013 роцi – 1 849 тис. грн.). У нас не було можливостi отримати достатнi аудиторськi докази, щоб
переконатись у сутностi цих витрат та пов’язаному з ними податковому впливi, за наявностi такого. Вiдповiдно, ми не
мали можливостi визначити потенцiйну необхiднiсть будь-яких коригувань у цiй фiнансовiй iнформацiї спецiального
призначення щодо цих сум.
Умовно-позитивна думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Укрнафта» (далi – Товариство), що
додається, яка включає:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р.,
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк,
Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк,
Звiт про власний капiтал за 2014 рiк,
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питання, про яке йдеться в параграфi «Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Товариства вiдображає достовiрно в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати i рух грошових
коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до чинного законодавства щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку i звiтностi.
Пояснювальнi параграфи
Iншi необоротнi активи
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 1 до фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2014 року, в якiй
описана невизначенiсть щодо строкiв врегулювання права Товариства на стягнення платежiв з
НАК "Нафтогаз України" за природний газ, вироблений Товариством та фiзично переданий на зберiгання до
газотранспортної системи України.
Наша думка не є модифiкованою щодо цього аспекту.
Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi
Крiм того, ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 до фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2014 року.
Дiяльнiсть Товариства, як i дiяльнiсть iнших пiдприємств в Українi, зазнає та продовжуватиме зазнавати у
найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi.
Остаточний влив i наслiдки полiтичної та економiчної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати
подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Товариства.
Наша думка не є модифiкованою щодо цього аспекту.
н/д

н/д
н/д

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

2014

1

1

2

2013

0

0

3

2012

0

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 у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
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): Перелiк питань, що виносяться на голосування: 1. Обрання
Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря
Загальних зборiв Товариства. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення
Загальних зборiв Товариства. 4. Звiт Правлiння Товариства за 2011-2013 роки. 5.
Звiт Наглядової ради Товариства за 2011-2013 роки. 6. Звiт та висновки Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2011-2013 роки. 7. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї
Товариства. 8. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2011-2013
роки. 9. Розподiл прибутку Товариства за 2011-2013 роки, затвердження порядку
та строкiв виплати дивiдендiв. 10. Припинення повноважень голови та членiв
Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членiв Наглядової ради. 12.Обрання
голови Наглядової ради. 13. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Наглядової ради. 14. Припинення повноважень
голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. 15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 16.
Обрання голови Ревiзiйної комiсiї. 17. Затвердження умов цивiльно-правових або
трудових договорiв, 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.

Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

11

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

11

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

2

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)

н/д

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

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)

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

н/д

так, створено
ревізійну комісію

посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві 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?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

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

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

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)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

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
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): н/д

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

X

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) Так
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: н/д
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
н/д
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
н/д

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрнафта"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

00135390

за КОАТУУ 8039100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

06.10

26392

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 31.12.2014 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

43669

42080

0

первісна вартість

1001

92585

101704

0

накопичена амортизація

1002

-48916

-59624

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

548466

725693

0

Основні засоби:

1010

14789613

13512059

0

первісна вартість

1011

16040380

16764645

0

знос

1012

-1250767

-3252586

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

10433

10433

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

4351

3084

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

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

3726785

3933527

0

Усього за розділом I

1095

19123317

18226876

0

Запаси

1100

1739191

3302761

0

Виробничі запаси

1101

952015

567472

0

Незавершене виробництво

1102

43673

36443

0

Готова продукція

1103

104113

127525

0

Товари

1104

639390

2571321

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

1377235

7312466

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5000386

3658845

0

з бюджетом

1135

542674

49878

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

479842

10134

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

211406

382790

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

146649

188006

0

Готівка

1166

8996

15986

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

100569

85897

0

Усього за розділом II

1195

9118110

14980643

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

28241427

33207519

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

14036060

13529187

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

2574150

277547

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

17621182

14817706

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

967286

1215107

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

827404

1252735

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

623081

653029

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

1794690

2467842

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

350000

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

39818

26185

0

за товари, роботи, послуги

1615

4790271

6985459

0

за розрахунками з бюджетом

1620

501398

2822048

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

512807

0

за розрахунками зі страхування

1625

49

27395

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1466

62129

0

за одержаними авансами

1635

707839

160478

0

за розрахунками з учасниками

1640

472936

3984848

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

2006537

1060923

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

305241

442506

0

Усього за розділом IІІ

1695

8825555

15921971

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

28241427

33207519

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

н/д

Керівник

Пустоваров В.М.

Головний бухгалтер

Долiна Н.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрнафта"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00135390

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

27891932

21101331

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

( 14123321 )

( 11109229 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

13768611

9992102

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

2718845

375296

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

( 526131 )

( 400729 )

Витрати на збут

2150

( 1016937 )

( 490422 )

Інші операційні витрати

2180

( 11953100 )

( 8763815 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

2991288

712432

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

64635

65908

Інші фінансові доходи

2220

451631

928289

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 833746 )

( 1270320 )

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

2673808

436309

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1409182

-246422

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

1264626

189887

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-241291

-208968

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

-232920

180180

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-474211

-28788

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

85358

4606

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-388853

-24182

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

875773

165705

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1227902

1080597

Витрати на оплату праці

2505

1516577

1125490

Відрахування на соціальні заходи

2510

515898

465432

Амортизація

2515

1569490

1620509

Інші операційні витрати

2520

12043290

7840016

Разом

2550

16873157

12132044

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

23.32

3.50

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

23.32

3.50

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

н/д

Керівник

Пустоваров В.М.

Головний бухгалтер

Долiна Н.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрнафта"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00135390

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 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)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

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

Пустоваров В.М.

Головний бухгалтер

Долiна Н.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрнафта"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00135390

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 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

2673808

0

436308

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

1569490

X

1620509

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

897091

2954

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

12911

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

187721

276124

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

64635

0

0

0

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

3522

0

438581

843522

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

59025

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

833746

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

5984478

2721163

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
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

2974470

0

0

3784615

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

680214

0

2115965

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

83354

X

1198314

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

10782

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

596860

0

906842

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

648

X

28350

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

19930

X

дивідендів

3220

0

X

65907

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

123984

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

( 3999 )

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

768688

X

803024

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

3

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

768043

0

568852

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

350000

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

44298

X

39850

Сплату дивідендів

3355

X

93162

X

243588

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

212540

0

0

283438

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

41357

0

54552

0

Залишок коштів на початок року

3405

146649

X

92097

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

188006

0

146649

0

Примітки

н/д

Керівник

Пустоваров В.М.

Головний бухгалтер

Долiна Н.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укрнафта"

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00135390

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 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

14036060

0

0

2574150

0

0

17621182

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

14036060

0

0

2574150

0

0

17621182

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

1264626

0

0

1264626

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

-392468

0

0

3615

0

0

-388853

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

-197859

0

0

0

0

0

-197859

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

-194609

0

0

3615

0

0

-190994

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

-3679249

0

0

-3679249

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

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
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

-114405

0

0

-114405

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-506873

0

0

-2296603

0

0

-2803476

Залишок на
кінець року

4300

1010972

13529187

0

0

277547

0

0

14817706

Примітки

н/д

Керівник

Пустоваров В.М.

Головний бухгалтер

Долiна Н.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Iнформацiя про пiдприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Укрнафта" (далi – Компанiя або ПАТ "Укрнафта") було
засноване i розпочало свою дiяльнiсть як державне пiдприємство Виробниче об’єднання
"Укрнафта". У 1994 роцi Компанiя була акцiонована, приватизована та зареєстрована як
акцiонерне товариство вiдповiдно до законодавства України.
Основна дiяльнiсть Компанiї – це розвiдка, видобування та продаж нафти i газу, переробка газу,
експлуатацiя системи заправних станцiй та надання вiдповiдних нафтопромислових сервiсних
послуг на територiї України. Станом на 31 грудня 2014 року Компанiя складалася з шести
видобувних пiдроздiлiв, трьох розвiдувальних i бурильних пiдроздiлiв, трьох газопереробних
заводiв, ряду дослiдницьких та допомiжних пiдроздiлiв i 536 дiючих заправних станцiй. Основна
дiяльнiсть Компанiї докладно описана у Примiтцi 3. Крiм того, Компанiя має дочiрнi та
асоцiйованi компанiї i бере участь у спiльних пiдприємствах та спiльних операцiях з розробки та
видобування нафти i газу (Примiтка 4). Основна дiяльнiсть та виробничi потужностi Компанiї
сконцентрованi в Українi. Акцiї Компанiї належать українським та iноземним юридичним i
фiзичним особам. 50% плюс 1 акцiя належить Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз
України» (далi – НАК «Нафтогаз»).
Юридична адреса Компанiї: Несторiвський провулок 3-5, Київ, Україна.
2. Умови, в яких працює Компанiя
Починаючи з кiнця 2013 року, полiтична ситуацiя в Українi характеризувалась нестабiльнiстю,
включаючи численнi протести проти дiй влади i тривалу полiтичну невизначенiсть, яка призвела
до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв та рiзкої девальвацiї
нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют. Мiжнароднi рейтинговi агенцiї
понизили рейтинги суверенного боргу України з негативним прогнозом на майбутнє. Серед iнших
заходiв Нацiональний банк України встановив певнi обмеження на обробку клiєнтських платежiв
банками та на придбання iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку.
Нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї, що спостерiгалась також протягом 2014 роцi, спричинила
змiну складу Верховної Ради та Президента України. У березнi 2014 року рiзнi подiї у Криму
призвели до приєднання Республiки Крим до Росiйської Федерацiї. Ця подiя спричинила значне
погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. У Групи немає суттєвих операцiй
у Криму.
Крiм того, у 2014 роцi суттєво погiршилась ситуацiя на сходi України, що призвело до збройного
протистояння та воєнних дiй на окремих територiях Донецької i Луганської областей. Збройний
конфлiкт у цьому регiонi став причиною подальшого погiршення вiдносин мiж Україною та
Росiйською Федерацiєю. Зростання полiтичної напруженостi негативно вплинуло на фiнансовi
ринки України, що призвело до суттєвого обмеження спроможностi українських пiдприємств та
банкiв залучати фiнансування на мiжнародних фондових та кредитних ринках. Ця ситуацiя
призвела до рiзкої девальвацiї гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют.
Станом на дату цього звiту встановлений НБУ офiцiйний обмiнний курс української гривнi до
долара США становив 21,046832 гривнi за 1 долар США порiвняно з 15,768556 гривнi за 1 долар
США станом на 31 грудня 2014 року.
Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її наслiдки передбачити
вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та
бiзнес Групи. Ми не вносимо застережень до нашого висновку щодо цих аспектiв.?
3. Основа пiдготовки
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ), випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), та
вiдповiдає МСФЗ.
Компанiя веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до українських стандартiв бухгалтерського облiку.

Вiдповiдно, ця фiнансова звiтнiсть, яка була пiдготовлена на основi облiкових записiв за
українськими стандартами бухгалтерського облiку, вiдображає коригування, необхiднi для її
об’єктивного представлення вiдповiдно до МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з
принципом iсторичної вартостi, за винятком нафтогазових активiв та iнших основних засобiв, що
облiковуються за справедливою вартiстю (крiм транспортних засобiв та iнших основних засобiв,
якi оцiнюються за первiсною вартiстю). Ця фiнансова звiтнiсть представлена в українських
гривнях. Усi суми наведенi з округленням до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Фiнансова звiтнiсть за 2014 фiнансовий рiк затверджена до випуску 30 квiтня 2015.
4. Основнi принципи облiкової полiтики
1) Переоцiнка iноземної валюти
Ця фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, яка є функцiональною валютою та
валютою представлення Компанiї. Операцiї в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi
вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i
зобов’язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за курсом,
що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються
у прибутках та збитках. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за первiсною вартiстю в iноземнiй
валютi, перераховуються за курсом, дiючим на дату їх початкових операцiй. Немонетарнi статтi,
якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсами обмiну
на дату визначення справедливої вартостi.
2) Облiк впливу гiперiнфляцiї
Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою протягом десятирiчного перiоду, що
закiнчився 31 грудня 2000 року. Вiдповiдно, Компанiя застосувала МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть
в умовах гiперiнфляцiї” (МСБО 29) для перерахунку немонетарних активiв i зобов’язань, статей
капiталу, що виникли протягом перiоду гiперiнфляцiї, в одиницi вимiру, чиннiй на 31 грудня 2000
року, iз застосуванням iндексу споживчих цiн, що публiкувались Мiнiстерством статистики
України. Цi показники, скоригованi для врахування впливу гiперiнфляцiї, були покладенi в основу
облiкових записiв у наступних звiтних перiодах.
3) Долiцензiйнi витрати
Долiцензiйнi витрати вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
4) Витрати на розвiдку та оцiнку
Витрати на розвiдку та оцiнку родовищ нафти i природного газу облiковуються iз використанням
методу успiшних спроб. Вiдповiдно до цього методу, витрати на розвiдку та оцiнку
капiталiзуються в активi з розвiдки та оцiнки до моменту, коли розвiдка буде завершена i
результат зможе бути оцiнений. До таких витрат вiдносяться: винагорода працiвникiв, вартiсть
використаних матерiалiв та пального, витрати, пов’язанi з набуттям прав на розвiдку, витрати на
топологiчнi, геологiчнi, геохiмiчнi та геофiзичнi роботи, витрати на розвiдувальне бурiння, зняття
проб, витрати на дiяльнiсть, пов’язану з оцiнкою технiчних можливостей та рентабельностi
видобутку.
Якщо розвiдка та оцiнка ресурсiв на певнiй визначенiй територiї не призвела до вiдкриття
економiчно доцiльних для видобутку покладiв вуглеводнiв, активи з розвiдки та оцiнки
тестуються на зменшення корисностi. Компанiєю визначаються комерцiйнi резерви як
пiдтвердженi та прогнознi (“2П”) резерви. Якщо поклади вуглеводнiв не знайдено i прийнято
рiшення про припинення розвiдки та оцiнки на цiй визначенiй територiї, активи з розвiдки та
оцiнки пiдлягають списанню. Якщо поклади вуглеводнiв були знайденi та є об’єктом подальшого
дослiдження, що може включати бурiння свердловин (розвiдувальних чи розвiдувального типу
стратиграфiчних випробувальних свердловин), та, вiрогiдно, пiдлягатимуть комерцiйнiй розробцi,
то такi витрати продовжують визнаватись у складi активу.
Такi витрати облiковуються як актив i є предметом технiчного, комерцiйного i управлiнського
перегляду, щонайменше, раз на рiк з метою пiдтвердження намiру розробки чи iншого способу
отримання вигiд вiд знайдених покладiв. Коли дозвiл на розробку пiдтверджених запасiв нафти та
природного газу отриманий, накопиченi витрати проходять тест на зменшення корисностi та
переводяться у клас нафтогазових активiв
Пiсля початкового визнання за первiсною вартiстю активи розвiдки та оцiнки оцiнюються за

iсторичною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
5) Витрати на розробку
Витрати на будiвництво, установку обладнання для видобутку копалин, трубопроводiв та бурiння
експлуатацiйних свердловин включаються в склад нафтогазових активiв.
6) Нафтогазовi активи та iншi основнi засоби
Пiсля початкового визнання за первiсною вартiстю нафтогазовидобувне обладнання та iншi
основнi засоби, за винятком транспортних засобiв та iнших основних засобiв, оцiнюються за
справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням накопиченого зносу, виснаження та
збиткiв вiд зменшення корисностi, що нараховуються пiсля дати переоцiнки. Транспортнi засоби
та iншi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка здiйснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж
справедливою вартiстю переоцiненого активу та його балансовою вартiстю. Справедлива вартiсть
спецiалiзованих активiв, що представляють бiльшiсть переоцiнюваних активiв, визначена з
використанням витратного пiдходу з коригуванням на суму економiчного зменшення корисностi.
Справедлива вартiсть неспецiалiзованих активiв визначена на основi ринкового пiдходу. Така
переоцiнка була здiйснена станом на 30 жовтня 2013 року.
Якщо об’єкти нафтогазовидобувного обладнання та iнших основних засобiв переоцiнюються,
накопичений до моменту переоцiнки знос та виснаження вираховується з первiсної вартостi
об’єкту i така чиста вартiсть порiвнюється iз переоцiненою вартiстю об’єкта.
Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься до iншого
сукупного доходу та накопичується в складi резерву з переоцiнки у капiталi у звiтi про фiнансовий
стан, за винятком сум, що компенсують зменшення вартостi активу, ранiше вiдображеного у
прибутках та збитках. У цьому випадку сума збiльшення вартостi такого активу вiдображається у
прибутках та збитках. Зменшення балансової вартостi вiдображається у складi прибутку та збитку,
за винятком випадкiв, коли зменшення балансової вартостi компенсує попереднє збiльшення
балансової вартостi цих же активiв i вiдображається через зменшення резерву переоцiнки. Пiсля
вибуття активу вiдповiдна сума, включена до резерву переоцiнки, переноситься до складу
нерозподiленого прибутку.
Первiсна вартiсть основного засобу складається з цiни придбання або вартостi будiвництва, iнших
прямих витрат для введення активу в експлуатацiю, витрат на позики та очiкуваних витрат на
виведення активу з експлуатацiї. Цiна придбання або вартiсть будiвництва основного засобу являє
собою суму сплачених коштiв та справедливу вартiсть iншої винагороди, сплаченої у ходi
придбання основного засобу. До складу основних засобiв також включається вартiсть основних
засобiв, отриманих за операцiями фiнансового лiзингу.
Об’єкт основних засобiв вибуває пiсля його реалiзацiї або коли одержання економiчних вигод вiд
його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки чи збитки, що виникають у
зв’язку з вибуттям активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу
i його балансовою вартiстю), включаються до прибуткiв та збиткiв за рiк, в якому актив був знятий
з облiку.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв
аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються в разi необхiдностi.
Розрахунковi витрати на демонтаж нафтогазових виробничих потужностей, включаючи витрати на
закриття об'єктiв та рекультивацiю видобувних площ, включаються як компонент нафтогазових
активiв, якi виснажуються виробничим методом.
Соцiальнi активи, якi належать Компанiї, не визнаються у цiй фiнансовiй звiтностi, оскiльки не
очiкується, що їх використання принесе Компанiї економiчнi вигоди в майбутньому. Вiдповiднi
зобов’язання, якщо такi мали мiсце, були нарахованi, i витрати на поточне обслуговування активiв
були вiднесенi на витрати вiдповiдного перiоду.
Амортизацiя, знос та виснаження
Амортизацiя нематерiальних активiв та знос основних засобiв, за виключенням нафтогазових
активiв, розраховується прямолiнiйним методом протягом корисного строку використання активу.
Виснаження нафтогазових активiв розраховується iз використанням методу нарахування

пропорцiйно видобутку по кожному родовищу на основi кiлькостi розроблених запасiв.
Термiн корисного використання
Знос основних засобiв, за виключенням нафтогазових активiв, розраховується з урахуванням
таких термiнiв корисного використання активiв:
Бензозаправнi станцiї 8-33 роки
Бурове обладнання та труби 5-30 рокiв
Будiвлi 20-50 рокiв
Машини та обладнання (включаючи нафтопроводи) 3-35 рокiв
Нафтогазопереробне обладнання 5-35 рокiв
Транспортнi засоби та офiсне та iнше обладнання 5 рокiв
7) Витрати на капiтальнi реконструкцiї та ремонти
Витрати на капiтальнi реконструкцiї та ремонти складаються з вартостi замiщення активiв або
частини активу, витрат на дiагностику та огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується
окремо, списується та замiщується iншим та, ймовiрно, що Компанiя в подальшому отримуватиме
майбутнi економiчнi вигоди вiд цього активу, витрати капiталiзуються. Якщо частина активу не
облiковується як окремий компонент, то для оцiнки балансової вартостi замiщеного списаного
активу використовується вартiсть активу, що замiщує iснуючий. Витрати по значних програмах
дiагностики капiталiзуються та амортизуються протягом мiжремонтного перiоду. Всi iншi витрати
з ремонту вiдносяться до витрат у тому перiодi, в якому вони фактично понесенi.
8) Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи переважно складаються з програмного забезпечення. Амортизацiя
нематерiальних активiв розраховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну
корисного використання, що оцiнюється для кожного з типiв нематерiальних активiв окремо i
становить вiд 3 до 5 рокiв. Строки i порядок амортизацiї нематерiальних активiв аналiзуються, як
мiнiмум, наприкiнцi кожного звiтного року. Балансова вартiсть нематерiальних активiв
переглядається на предмет зменшення корисностi, коли подiї або змiни умов використання
вказують на те, що балансова вартiсть таких активiв не може бути вiдшкодована.
9) Iншi необоротнi активи
До складу iнших необоротних активiв включенi нематерiальнi активи, якi являють собою права на
платежi вiд "Нафтогазу" за природний газ, вироблений Компанiєю та фiзично переданий на
зберiгання до газотранспортної системи України. Цi нематерiальнi активи спочатку визнаються за
первiсною вартiстю. Пiсля початкового визнання нематерiальнi активи облiковуються за їх
первiсною вартiстю мiнус накопиченi збитки вiд знецiнення. Цi нематерiальнi активи мають
безстроковий термiн використання, не амортизуються i аналiзуються на предмет знецiнення
принаймнi щороку.
10) Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення
корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного
тестування Компанiя
визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин:
справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi кошти, за мiнусом витрат на
продаж i вартостi його використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного
окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв i таке надходження коштiв, в
основному, не залежить вiд iнших активiв або груп активiв.
Коли балансова вартiсть активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму його
вiдшкодування, вважається, що кориснiсть активу зменшилася i його вартiсть списується до суми
вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до
їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподатковування, що вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначенi
справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю використовується вiдповiдна модель
оцiнки. Зменшення корисностi нафтогазових активiв тестується послiдовно вiд одної видобувної
площi до iншої, оскiльки видобувна площа – це найменша одиниця нафтогазових активiв, що
генерує грошовi потоки. Однак при цьому береться до уваги той факт, що якщо окремi, чiтко

iдентифiкованi активи, якi є частиною видобувної площi (наприклад, свердловина), не будуть
приносити Компанiї майбутнiх економiчних вигiд, такi окремi активи можуть бути знецiненi
окремо.
Для цiлей оцiнки зменшення корисностi нафтогазових активiв Компанiя замовляє звiти про
резерви у незалежної паливно-iнженерної компанiї. Подiбнi звiти про резерви були пiдготовленi
на 30 червня 2013 року. При здiйсненнi оцiнки зменшення корисностi Компанiя використовує
визначення «оцiненi майбутнi грошовi потоки» в значеннi грошових потокiв, якi оцiнюються
виходячи з пiдтверджених та прогнозних (“2П”) резервiв.
Компанiя здiйснює свої розрахунки зменшення корисностi виходячи з детальних бюджетiв та
прогнозних розрахункiв, якi готуються окремо для кожної одиницi, що генерує грошовi кошти в
межах Компанiї, на яку припадають iндивiдуальнi активи. Бюджети та прогнознi розрахунки
зазвичай здiйснюються на перiод 5 рокiв. На перiод бiльшої тривалостi розраховуються ставки
довгострокового зростання, що застосовуються до прогнозованих грошових потокiв пiсля п’ятого
року.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутках та збитках, окрiм попередньо
переоцiненого майна, вартiсть переоцiнки якого вiдображалась в iнших сукупних доходах. У
цьому випадку зменшення корисностi активiв визнається в iнших сукупних доходах у сумi, що не
перевищує суму попередньої дооцiнки.
На кожну звiтну дату здiйснюється оцiнка наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення
корисностi, визнаний щодо активу ранiше, вже не iснує або зменшився. При наявностi таких ознак
Компанiя оцiнює суму вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для
активу в попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки,
застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд
зменшення корисностi. У такому випадку балансова вартiсть активу збiльшується до суми його
вiдшкодування. Збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення
корисностi не повинна перевищувати балансову вартiсть (за мiнусом амортизацiї), яку визначили
б, якби збитки вiд зменшення корисностi активу не визнались у попереднiх роках. Сторнування
збитку вiд зменшення корисностi визнається у прибутках та збитках, за винятком випадкiв, коли
актив вiдображається за переоцiненою вартiстю. У таких випадках сторнування вiдображається як
дооцiнка.
11) Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною вартiстю або
амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки.
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за
зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим
свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок – це такий ринок, на
якому операцiї щодо активiв i зобов’язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх
обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, вимiрюється
як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кiлькостi, що
утримується Компанiєю. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв
на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, що утримується Компанiєю, i
якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на цiну
котирування.
Портфель фiнансових деривативiв або iнших фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, якi не
торгуються на активному ринку, оцiнюється за справедливою вартiстю групи фiнансових активiв i
фiнансових зобов’язань на основi цiни, яка буде отримана вiд продажу чистої довгої позицiї
(активу) за певною групою ризику або вiд продажу чистої короткої позицiї (зобов’язання) за
певною групою ризику при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Це
стосується активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю на перiодичнiй основi, якщо
Компанiя: (а) управляє групою фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань на основi чистої
позицiї за певним ринковим ризиком або кредитним ризиком певного контрагента, вiдповiдно до
внутрiшньої стратегiї iнвестування та управлiння ризиками; (б) надає iнформацiю за групами

активiв та зобов’язань до ключового управлiнського персоналу; та (в) ринковi ризики, включаючи
термiн їх впливу на фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання, в основному спiвпадають.
Технiки оцiнки, зокрема, моделi дисконтованих грошових потокiв або моделi, що базуються на
нещодавнiх операцiях на ринку на загальних умовах або на фiнансових даних iнвестицiйних
об’єктiв, застосовуються для оцiнки справедливої вартостi для певних фiнансових iнструментiв,
щодо яких вiдсутня зовнiшня ринкова iнформацiя щодо цiноутворення. Оцiнки справедливої
вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином: (i) перший
рiвень – це оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для
iдентичних активiв та зобов’язань; (ii) другий рiвень – це технiки оцiнки з усiма суттєвими
параметрами, наявними для спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосереднiм чином
(тобто, цiни), або опосередковано (тобто, визначенi на основi цiн), та (iii) третiй рiвень – це оцiнки,
якi не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцiнка вимагає значного
застосування параметрiв, за якими вiдсутнi спостереження). Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї
справедливої вартостi вiдбувається, за припущенням, в кiнцi звiтного перiоду.
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке
зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають
амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або
дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi
процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та
амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при
первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової
вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка
– це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без
урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї
фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої
балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для
дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни
процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад
плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторах, якi не
змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом
всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та
виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд’ємною частиною ефективної
процентної ставки.
12) Фiнансовi активи
Фiнансовi активи класифiкуються Компанiєю за такими групами: фiнансовi активи за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у фiнансових результатах, кредити i
дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, наявнi для
продажу. Класифiкацiя здiйснюється вiдповiдно до цiлей придбання таких активiв. Пiд час
первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя надає їм вiдповiдну класифiкацiю.
Первiсне визнання
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї, якi
не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у
фiнансових результатах, при первiсному визнаннi оцiнюються за справедливою вартiстю плюс
витрати, безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням операцiї. Справедливою вартiстю фiнансових
активiв при їх первiсному визнаннi є цiна операцiї.
Всi звичайнi операцiї з придбання i продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї,
тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов’язання з придбання активу. До звичайних
операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових
активiв, умови яких вимагають передачу активiв у строки, встановленi законодавством або

прийнятi на вiдповiдному ринку.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року жоден з фiнансових активiв Компанiї не
був вiднесений до категорiй “фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у фiнансових результатах” та “iнвестицiї, утримуванi до погашення”.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю, iнша дебiторська заборгованiсть та
передоплати за фiнансовi iнструменти
Дебiторська заборгованiсть та аванси за фiнансовi iнструменти визнаються за справедливою
вартiстю плюс/мiнус прибуток/збиток вiд первiсного визнання, а в подальшому переоцiнюється за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки за мiнусом
резерву пiд сумнiвну заборгованiсть. Резерв створюється у тому випадку, коли iснує об’єктивне
свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно до
первинних умов. Ознаками того, дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена,
вважаються iстотнi фiнансовi труднощi боржника, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової
реорганiзацiї, а також необґрунтована несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє
собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та його вартiстю вiдшкодування, яка є поточною
вартiстю оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною
процентною ставкою для фiнансових активiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок
вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у прибутку чи збитку у складi загальних та
адмiнiстративних витрат. Якщо дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що не
може бути повернута, вона списується за рахунок вiдповiдного резерву. Повернення ранiше
списаних сум кредитується за рахунок iнших операцiйних витрат.
Прибутки та збитки визнаються у складi прибутку чи збитку при списаннi активу та пiд час
амортизацiї активу за методом ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням премiї або дисконту при придбаннi та доходiв чи витрат, що
включаються у розрахунок ефективної процентної ставки. Амортизацiя за методом ефективної
процентної ставки включається до фiнансових витрат у звiтi про прибутки та збитки та iншi
сукупнi доходи.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, депозити до запитання в банках та
iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний термiн яких не перевищує трьох
мiсяцiв. Суми, використання яких обмежене, виключаються зi складу грошових коштiв та їх
еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових коштiв. Грошовi кошти з обмеженим
використанням включають депозити чи банкiвськi рахунки, використання яких є обмеженим
внаслiдок зобов’язання Компанiї вилучати кошти тiльки для цiльового призначення. Суми,
обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використати для розрахунку по
зобов’язаннях протягом принаймнi дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включено до складу
iнших необоротних активiв.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи аналогiчних
фiнансових активiв) припиняється у випадку:
• закiнчення строку дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу
• якщо Компанiя передала права на отримання грошових потокiв вiд активу з одночасним
прийняттям на себе зобов’язання їх виплатити у повному обсязi третiй особi без суттєвих
затримок за угодою про передачу, i при цьому (а) Компанiя також передала в основному всi
ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або (б) Компанiя не передала та не залишила в
основному всi ризики та вигоди володiння активом, але припинила здiйснювати його контроль.
Коли Компанiя передала права на одержання грошових коштiв вiд активiв або коли нею укладено
угоду про передачу, але при цьому не переданi i не утриманi переважно всi ризики та вигоди вiд
активу, а також не переданий контроль над активом, актив визнається в межах безперервної участi
Компанiї в активi.У цьому випадку Компанiя також визнає пов’язане з цим зобов’язання.
Переданий актив та вiдповiдне зобов’язання оцiнюються на тiй основi, що вiдображає права та
обов’язки, якi залишаються за Компанiєю. Безперервна участь у формi гарантiї на переданий актив
оцiнюється за найнижчою з двох вартостей: первiсною балансовою вартiстю та максимальною

сумою компенсацiї, яка може вимагатися з Компанiї до сплати.
13) Зменшення корисностi фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi фiнансових активiв
або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив чи група фiнансових активiв вважаються такими,
що втратили кориснiсть, якщо i тiльки якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi у
результатi однiєї чи декiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання
«подiї збитковостi»), i ця подiя збитковостi має вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi. До ознак
зменшення корисностi може бути вiднесено те, що боржник чи група боржникiв зазнає значних
фiнансових труднощiв, дефолт чи прострочення у сплатi процентiв чи основних сум, а також
вiрогiднiсть того, що вони збанкрутують чи зазнають iншої фiнансової реорганiзацiї, i при цьому
iснують помiтнi ознаки зменшення очiкуваних грошових потокiв, якi можна оцiнити, такi як змiни
заборгованостi чи економiчних умов, якi пов’язанi з дефолтом.
Активи, облiкованi за амортизованою вартiстю
Для фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Компанiя спочатку
оцiнює, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi є
окремо суттєвими, та у сукупностi для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо
визначено, що не iснує об’єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого
фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), актив включається у групу фiнансових
активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група фiнансових активiв
оцiнюється на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюються на зменшення
корисностi i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не
включаються у сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо iснує об’єктивне свiдчення iснування збитку вiд зменшення корисностi, сума збитку
вимiрюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв (виключаючи майбутнi очiкуванi кредитнi збитки, якi ще не були
понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною
ефективною процентною ставкою для фiнансового активу. Якщо позика має змiнну процентну
ставку, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд зменшення корисностi є поточною
ефективною процентною ставкою.
Балансова вартiсть активу зменшується через рахунок резерву i сума збитку визнається у
прибутках та збитках. Процентний дохiд продовжує нараховуватись на зменшену балансову
вартiсть за процентною ставкою, що застосовується для дисконтування майбутнiх грошових
потокiв з метою оцiнки збитку вiд зменшення корисностi. Процентний дохiд визнається як частина
фiнансового доходу у звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи. Позики разом з
пов’язаним резервом списуються при вiдсутностi реальної перспективи майбутнього
вiдшкодування i всi забезпечення реалiзованi чи переданi Компанiї. Якщо в наступному роцi сума
очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi зростає або зменшується через подiю, що вiдбулася
пiсля визнання зменшення корисностi, попередньо визнана сума збитку вiд зменшення корисностi
збiльшується чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо майбутнє списання
зазнає подальшого сторнування, сторнована сума зменшує iншi операцiйнi витрати.
14) Фiнансовi зобов’язання
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються Компанiєю за такими групами: фiнансовi зобов'язання за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у фiнансових результатах, кредити та
позиковi кошти або похiднi фiнансовi iнструменти. Компанiя визначає класифiкацiю своїх
фiнансових зобов’язань при первiсному визнаннi. Компанiя не має фiнансових зобов’язань за
справедливою вартiстю.
При первiсному визнаннi всi фiнансовi зобов’язання визнаються за справедливою вартiстю та, у
випадку кредитiв i позикових коштiв, з урахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцiєю. Пiсля
первiсного визнання всi фiнансовi зобов’язання оцiнюються за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної процентної ставки.
Прибутки та збитки визнаються у складi прибутку чи збитку при списаннi зобов’язання та пiд час
амортизацiї зобов’язання за методом ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть

розраховується з урахуванням премiї або дисконту при придбаннi та доходiв чи витрат, що
включаються у розрахунок ефективної процентної ставки. Амортизацiя за методом ефективної
процентної ставки включається до фiнансових витрат у звiтi про прибутки та збитки та iншi
сукупнi доходи.
Припинення визнання фiнансових зобов’язань
Визнання фiнансового зобов’язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення
строку погашення вiдповiдного зобов’язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим же
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого
зобов’язання, визнання первiсного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання вiдображається
в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у складi прибутку чи збитку.
15) Товарно-матерiальнi запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Витрати виробництва та переробки сирої нафти облiковуються за методом перших за часом
надходжень.
Витрати складаються з таких компонентiв:
Сировина та матерiали • цiна придбання за методом перших за часом надходжень запасiв;
Сира нафта, газ, газовий конденсат та продукти переробки • знос та виснаження, прямi матерiальнi
витрати, витрати працi та пропорцiйна частина виробничих накладних витрат, розподiлених на
основi нормальної виробничої потужностi
Чиста вартiсть реалiзацiї – це попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус
попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для
здiйснення продажу.
16) Оренда
У випадках, коли Компанiя виступає орендарем в рамках оренди, за якою всi ризики та вигоди,
притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Компанiї, загальна сума орендних
платежiв включається до складу прибутку чи збитку за рiк рiвними частинами протягом строку
оренди. Строк оренди – це строк дiї укладеного орендарем договору про нескасовувану оренду
активу, а також будь-який подальший строк пiсля закiнчення строку дiї договору, протягом якого
орендар може, на свiй власний розсуд, продовжувати оренду цього активу, здiйснюючи чи не
здiйснюючи оренднi платежi, тодi як у момент початку оренди iснує об’єктивна впевненiсть у
тому, що орендар має намiр реалiзувати своє право оренди.
Якщо активи надаються в оренду на умовах операцiйної оренди, оренднi платежi, що пiдлягають
отриманню, визнаються як орендний дохiд пропорцiйно протягом всього термiну оренди.
17) Забезпечення
Загальнi положення
Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має теперiшнє зобов’язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує iмовiрнiсть, що для погашення зобов’язання
вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов’язання може
бути достовiрно оцiнена. В разi iснування декiлькох аналогiчних зобов’язань, iмовiрнiсть вибуття
ресурсiв пiд час розрахункiв визнається з урахуванням класу зобов’язань у цiлому. Якщо Компанiя
передбачає отримання вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором
страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли
отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються
у звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи за вирахуванням вiдшкодування. Якщо сума
резерву розраховується з використанням грошових потокiв, визначених для погашення iснуючого
зобов’язання, його балансова вартiсть є приведеною вартiстю таких грошових потокiв. ?
4. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Зобов’язання з лiквiдацiї активiв
Забезпечення пiд витрати, пов’язанi з вибуттям (виведенням з експлуатацiї) активiв, визнаються
при введеннi в експлуатацiю нафтогазових активiв та активiв розвiдки i оцiнки. Резерв пiд
виведення активiв з експлуатацiї визнається у повному обсязi при встановленнi вiдповiдного
обладнання. Резерв визначається в сумi витрат, що, як очiкується, будуть понесенi наприкiнцi

перiоду експлуатацiї вiдповiдного активу, дисконтованi до їх поточної вартостi. Витрати на
визнання резерву пiд виведення активiв з експлуатацiї включаються до складу вiдповiдного активу
i, таким чином, вiдображаються у прибутках та збитках у складi витрат з амортизацiї нафтогазових
активiв, що розраховуються виробничим методом вiдповiдно до полiтики Компанiї. Витрати
перiодiв, пов’язанi зi змiнами у чистiй приведенiй вартостi резерву пiд виведення з активiв
експлуатацiї, що виникають внаслiдок дисконтування, включаються до складу фiнансових витрат.
Попередньо оцiненi майбутнi платежi, пов’язанi з вибуттям активiв, переглядаються щороку i, за
необхiднiстю, коригуються.
Змiни у попередньо оцiнених майбутнiх платежах або у ставцi дисконту вiдображаються
наступним чином:
a. змiни у зобов’язаннях змiнюють резерв з дооцiнки або уцiнки, що були визнанi ранiше за
вiдповiдним активом таким чином, що:
i. зменшення зобов’язання визнається в iншому сукупному доходi та збiльшує суму дооцiнки в
капiталi, крiм сторнування сум попереднiх уцiнок, що були визнанi ранiше у складi прибутку чи
збитку;
ii. збiльшення зобов’язання визнається у складi прибутку чи збитку, крiм тiєї суми, що повинна
бути визнана в iншому сукупному доходi та зменшує ранiше визнаний резерв переоцiнки у
капiталi, пов’язаний з цим активом.
b. у разi, коли зменшення зобов’язання перевищує балансову вартiсть активу, що була б визнана,
якби актив облiковувався за собiвартiстю, таке перевищення одразу визнається у прибутках та
збитках.
c. змiни в резервi переоцiнки, що виникають внаслiдок змiни у зобов’язаннях, визнаються та
розкриваються в iншому сукупному доходi окремо.
18) Дочiрнi компанiї
Дочiрнi компанiї – це компанiї, в яких Компанiя має безпосередньо понад 50% прав голосу або
iншим чином може здiйснювати контроль їхньої фiнансової полiтики та операцiйної дiяльностi
для отримання вигод. Пiсля початкового визнання за первiсною вартiстю iнвестицiї у дочiрнi
компанiї тестуються на знецiнення
19) Частки участi у спiльних пiдприємствах та спiльних операцiях
Компанiя має частки у спiльних пiдприємствах, та спiльно контрольованими суб’єктами
господарювання, створеними вiдповiдно до угод про спiльну дiяльнiсть. Спiльно контрольованi
суб’єкти господарювання, створенi вiдповiдно до угод про спiльну дiяльнiсть, – це договiрнi
угоди, за якими двi або бiльше сторiн здiйснюють економiчну дiяльнiсть, яка пiдлягає спiльному
контролю, що передбачають створення окремого суб’єкта господарювання, в якому кожен
контролюючий учасник має частку в активах, зобов’язаннях, доходах та витратах. Спiльно
контрольований суб’єкт господарювання проводить свою дiяльнiсть у той самий спосiб, що й iншi
пiдприємства: контролює активи спiльної дiяльностi, має свiй прибуток, зобов’язання i витрати.
Спiльно контрольованi суб’єкти господарювання класифiкуються Компанiєю як спiльнi операцiї.
Пiсля початкового визнання за первiсною вартiстю iнвестицiї у спiльнi пiдприємства тестуються
на знецiнення.
Компанiя облiковує свою частку участi у спiльних операцiях шляхом облiку її активiв, включаючи
її частку будь-яких активiв, що знаходяться у спiльнiй власностi, її зобов'язань, включаючи її
частку будь-яких спiльно прийнятих зобов'язань; її доходiв вiд продажу її частки обсягу
виробленої спiльною операцiєю продукцiї, її частки доходiв вiд продажу обсягу виробленої
спiльною операцiєю продукцiї та її витрат, включаючи її частку будь-яких спiльно понесених
витрат.
20) Асоцiйованi компанiї
Асоцiйованi компанiї – це компанiї, на якi Компанiя чинить суттєвий вплив (прямо чи непрямо),
проте не контролює їх. Загалом, така ситуацiя передбачає наявнiсть у таких компанiях вiд 20% до
50% прав голосу. Пiсля початкового визнання за первiсною вартiстю iнвестицiї в асоцiйованi
компанiї тестуються на знецiнення.
21) Виплати працiвникам
Витрати на заробiтну плату, внески до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального

страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також премiї та негрошовi винагороди
(медичне обслуговування та iншi соцiальнi пiльги) нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi
послуги надавались працiвниками Компанiї.
План iз встановленими внесками. Компанiя здiйснює на користь своїх працiвникiв передбачений
законодавством єдиний соцiальний внесок до пенсiйного фонду України. Внесок розраховується
як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на витрати по мiрi його
здiйснення.
План iз встановленими виплатами. Компанiя бере участь в обов’язковому державному пенсiйному
планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що
працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров’я умовами. Згiдно з
колективними угодами мiж Компанiєю та її працiвниками, Компанiя також має зобов’язання зi
здiйснення одноразових платежiв своїм працiвникам пiсля виходу на пенсiю за певних умов.
Зобов’язання, визнане у звiтi про фiнансовий стан у зв’язку з пенсiйним планом iз встановленими
виплатами, являє собою поточну вартiсть зобов’язання за планом iз встановленими виплатами на
звiтну дату. Зобов’язання за планом iз встановленими виплатами розраховується щороку
незалежними актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi. Приведена вартiсть
зобов’язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами визначається шляхом
дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової
доходностi урядових облiгацiй, деномiнованих у тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, i
строк погашення яких приблизно вiдповiдає строку вказаного зобов’язання. За вiдсутностi
ринкової iнформацiї про облiгацiї з достатньо тривалим строком погашення для порiвняння з
оцiночними строками виплат за пенсiйним планом Компанiя розраховує ставку дисконту за
зобов’язаннями з тривалим строком шляхом екстраполяцiї поточних ринкових ставок по кривiй
доходностi.
Актуарнi прибутки та збитки, що виникають внаслiдок коригувань у зв’язку з вiдмiннiстю
фактичних показникiв вiд прогнозних та змiн у минулих актуарних припущеннях, визнаються
безпосередньо у складi iнших сукупних доходiв.
Вартiсть минулих послуг визнається вiдразу у звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний
дохiд.
22) Визнання доходiв
Дохiд визнається, коли є впевненiсть у тому, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод Компанiї, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визнається за
справедливою вартiстю отриманих сум або сум, що пiдлягають отриманню, за вирахування
знижок, податкiв або митних зборiв, однак включаючи рентнi платежi.
Дохiд вiд продажу нафти та нафтопродуктiв визнається, коли значнi ризики та винагороди за
правом власностi були переданi покупцю. Мiсцем передачi зазвичай вважається пункт, де товар
фiзично передається на судно, трубопровiдним або iншим транспортом. Доходи вiд продажу
продуктiв нафтопереробки визнаються, коли право власностi на них передається покупцю.
Дохiд вiд продажу газу (Примiтка 5) визнається у перiодi, коли досягається згода щодо кiлькостi i
цiни, i дохiд може бути достовiрно визначеним та юридично пiдлягає сплатi. До цiєї дати всi
ризики та вигоди вiд володiння газом зберiгаються за Компанiєю, крiм випадку, коли актив
фiзично передається на зберiгання до газотранспортної системи та газосховищ. Як наслiдок, дата
визнання доходу може суттєво вiдрiзнятися вiд дати фiзичної передачi газу.
Компанiя проводить оцiнку своїх доходiв за спецiальними критерiями, за якими визначається, чи
виступає вона принципалом або агентом. Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як
принципал за всiма своїми джерелами доходу, крiм операцiй з нефiнансовими активами по
агентських домовленостях (Примiтка 8), де Компанiя не несе значнi ризики та винагороди за
правом власностi на проданi товари, та що не пiдлягали використанню у власнiй виробничiй
дiяльностi.
Результати за такими договорами представленi згорнуто.
Реалiзацiя послуг
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi та сума доходу може бути достовiрно
визначена.

23) Податок на прибуток
У цiй фiнансовiй звiтностi податки було нараховано вiдповiдно до вимог законодавства, яке було
чинним або фактично набуло чинностi станом на звiтнi дати. Витрати з податку на прибуток
включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi прибутку
чи збитку, якщо тiльки вони стосуються операцiй, якi вiдображенi у цьому самому або iншому
перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди.
Ставка податку на прибуток пiдприємства становила 18% у 2014 роцi (2013: 19%). Керiвництво
перiодично здiйснює оцiнку податкових позицiй, що включенi до податкових декларацiй, i
нараховує, в разi необхiдностi, забезпечення у ситуацiях, де можливе неоднозначне тлумачення
вимог законодавства.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується вiдповiдно до методу балансових зобов'язань
щодо всiх тимчасових рiзниць на звiтну дату, що виникають мiж податковою базою активiв i
зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях,
за винятком:
• ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов’язання виникає вiд первiсного визнання гудвiлу,
активу чи зобов’язання вiд господарської операцiї, яка не є об’єднанням пiдприємств та пiд час
здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
та
• щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в спiльнi пiдприємства,
коли можна контролювати час сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова
рiзниця не буде сторнована в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподатковуваних тимчасових рiзниць та
перенесених на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв у сумi майбутнього
ймовiрного оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковуванi
тимчасовi рiзницi, а також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi збитки, за
винятком:
• ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими
рiзницями вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання в господарськiй операцiї, що не є
об’єднанням пiдприємств та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський, нi на
оподатковуваний прибуток чи збиток; та
• щодо всiх неоподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в спiльнi
пiдприємства, вiдстроченi податковi активи визнаються тiєю мiрою, якою iснує ймовiрнiсть, що
тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому i буде отриманий
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
На кожну звiтну дату Компанiя переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i
зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого
вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи
переоцiнюються Групою на кожну звiтну дату i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть
одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати
вiдстрочений податковий актив. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються за
податковими ставками, застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу
чи погашеннi зобов’язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на звiтну
дату податкових ставок i положень податкового законодавства.
У груднi 2010 року Верховна Рада України прийняла новий Податковий кодекс, який набув
чинностi 1 сiчня 2011 року. Вiдповiдно до нового Податкового кодексу (iз наступними змiнами),
ставка податку на прибуток у розмiрi 19% застосовуватиметься з 1 сiчня 2013 року, а у розмiрi
18% - з 1 сiчня 2014 року. У ходi оцiнки вiдстрочених податкiв, Компанiя використала цi ставки

податку та iншi положення нового Податкового кодексу, який вступив в дiю з 31 грудня 2014 року
(Примiтка 27).
Вiдстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капiталi, визнається у
складi iнших сукупних доходiв.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов’язань, що виникають у одного суб’єкта господарювання та в межах компетенцiї
одного податкового органу.
Податки на видобуток
Дiяльнiсть Компанiї щодо видобутку вуглеводнiв оподатковується такими податками: рентна
плата, плата за користування надрами. Податки на видобуток розраховуються виходячи з обсягiв
видобутої продукцiї та вiдносяться на витрати в тому перiодi, коли продукцiя була видобута.
24) Умовнi зобов’язання
Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує iмовiрнiсть
вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, для того, щоб розрахуватися за
зобов’язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi (Примiтка 27).
Iнформацiя про умовнi зобов’язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли
ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною.
25) Аванси та передоплати виданi
Аванси та передоплати виданi облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
Аванси та передоплати, виданi з метою придбання активу, включаються до складу його балансової
вартостi пiсля того, як Компанiя отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть
того, що Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Iншi
передоплати списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони
були здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена
передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним чином, i
вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк.
26) Акцiонерний капiтал
Простi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов’язанi з емiсiєю нових акцiй,
облiковуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв.
27) Прибуток на акцiю
Базисний прибуток на акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку чи збитку, що належить
акцiонерам Компанiї, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй в обiгу протягом року, крiм
викуплених власних акцiй
28) Дивiденди
Дивiденди облiковуються у складi зобов’язань та вираховуються з капiталу в тому перiодi, в якому
вони були оголошенi та ухваленi. Вiдповiдно до Закону України № 185-V вiд 21 вересня 2006 року
(з подальшими змiнами вiд 05 червня 2014 року), якщо на пiдприємствi з державною часткою
власностi не були проведенi збори акцiонерiв до 30 квiтня року, наступного за звiтним роком,
щонайменше 30% чистого прибутку Компанiї за попереднiй рiк, пiдлягають розподiлу в якостi
дивiдендiв за державним пакетом акцiй, якi виплачуються безпосередньо державi до 1 липня року,
наступного за звiтним роком. Див. Примiтку 23. Iнформацiя про будь-якi дивiденди, оголошенi
пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску,
розкривається у фiнансовiй звiтностi.
29) Податок на додану вартiсть
ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягується при поставках товарiв чи послуг на територiї
України, включаючи поставки без чiтко визначеної суми винагороди, та iмпортi товарiв в Україну
(крiм випадкiв, чiтко передбачених законодавством); 0% застосовується при експортi товарiв та
вiдповiдних послуг. Вихiдний ПДВ при продажу товарiв та послуг облiковується у момент
отримання товарiв чи послуг клiєнтом або у момент надходження платежу вiд клiєнта, залежно вiд
того, що вiдбулося ранiше. Вхiдний ПДВ облiковується таким чином: право на кредит iз вхiдного
ПДВ при закупiвлях виникає у момент отримання накладної з ПДВ, яка видається в момент
надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарiв або послуг, залежно вiд того,

що вiдбувається ранiше, або право на кредит iз вхiдного ПДВ при iмпортi товарiв чи послуг
виникає у момент сплати податку.
ПДВ, який стосується продажiв та закупок, визнається у звiтi про фiнансовий стан згорнуто i
показується як актив або зобов’язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. У тих випадках,
коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення
облiковується за валовою сумою заборгованостi, включаючи ПДВ.
30) Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати включають процентнi витрати за позиковими коштами, процентнi витрати за
зобов’язанням з виведення активiв з експлуатацiї, зобов’язання за пенсiйним планом iз
встановленими виплатами та резерви пiд судовi процеси. Всi процентнi та iншi витрати за
позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням методу ефективної процентної
ставки.
31) Фiнансовi доходи
Фiнансовi доходи включають процентнi доходи за банкiвськими депозитами, умовний процентний
дохiд вiд фiнансових активiв, облiкованих за амортизованою вартiстю.
32) Позиковi кошти
Позиковi кошти спочатку визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат,
понесених на здiйснення операцiї, а в подальшому облiковуються за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень (за
вирахуванням витрат на проведення операцiї) та вартiстю погашення визнається у складi прибутку
чи збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi кошти, з використанням методу
ефективної процентної ставки.
Позиковi кошти показуються у складi поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є
безумовне право вiдстрочити розрахунок за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної
дати.
33) Змiни у форматi представлення звiтностi
У 2014 роцi Компанiя переглянула презентацiю прибутку чи збитку та активiв i зобов’язань за
звiтними сегментами з метою приведення до консолiдованої фiнансової звiтностi. В 2014 роцi
«Iншi операцiйнi витрати» та «Iншi операцiйнi доходи» були об’єднанi в «Нерозподiленi
операцiйнi витрати, чиста сума».
В 2014 роцi Компанiя переглянула класифiкацiю iнших основних засобiв i об’єднала групи
«Бурове та розвiдувальне обладнання» та «Машини, обладнання та трубопроводи» в одну групу
«Машини та обладнання та трубопроводи».
Там, де це необхiдно, вiдповiднi суми у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2013 року та у
примiтках за 2013 рiк були скоригованi для вiдповiдностi формату представлення iнформацiї у
поточному роцi. Змiни в представленнi, описанi вище не мають суттєвого впливу на
представлення iнформацiї у звiтi про фiнансовий стан. У 2014 роцi Група змiнила розкриття
запасiв у Примiтцi 20, як наведено нижче:
В тисячах гривень Показано у звiтi на 31 грудня 2013 Змiна у розкриттi Переглянуто станом на 31
грудня 2013
Матерiали для бурiння та видобування 531,565 (258,759) 272,806
Iншi товари, сировина та матерiали 272,806 258,759 531,565
5. Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Пiд час застосування облiкової полiтики, визначеної у Примiтцi 4, Компанiя робить оцiнки та
припущення, що впливають на вiдображенi у звiтностi суми активiв та зобов’язань. Розрахунки та
судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших
факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за
iснуючих обставин. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд цих оцiнок. Крiм вказаних
оцiнок, керiвництво Компанiї також використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi
принципiв облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми,
що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi
коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року,

включають:
Зобов’язання з лiквiдацiї активiв
Компанiя визнала резерв щодо очiкуваних витрат на виведення активiв з експлуатацiї та витрат на
рекультивацiю видобувних площ, що будуть нею понесенi наприкiнцi строкiв корисного
використання певних активiв Компанiї. Розмiр забезпечення було визначено з урахуванням
iснуючої технологiї та поточних цiн на рекультивацiю видобувних площ iз застосуванням ставки
дисконту, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, а також ризики, пов’язанi
з конкретними зобов’язаннями та очiкуваний перiод вiдтоку ресурсiв. Остаточнi витрати на
виведення активiв з експлуатацiї непевнi та можуть змiнюватися в результатi впливу багатьох
факторiв, включаючи змiни юридичних вимог, появу нових способiв рекультивацiї видобувних
площ або iнший новий досвiд. Очiкуваний час та сума витрат можуть також змiнитись, наприклад,
у результатi змiни резервiв вуглеводнiв або змiн вимог нормативних актiв або їх тлумачення.
Станом на 31 грудня 2014 року оцiночна довгострокова реальна ставка дисконту до
оподаткування, яка використовується для розрахунку резерву, становила 6,48% (у 2013 роцi –
8,94%). У 2014 роцi середня вартiсть лiквiдацiї однiєї свердловини, взята для розрахунку
зобов’язання, була 339 тисяч гривень (у 2013 роцi – 345 тисяч гривень).
У таблицi нижче представлений вплив змiн в основних припущеннях, за умови незмiнностi iнших
факторiв, на суму зобов'язання, яке вiдображене у звiтi про фiнансовий стан:
Змiна у припущеннi Змiна у визнаному резервiв
Змiна реальних ставок дисконту в усiх перiодах на 1% Збiльшення/зменшення на 41 565 тисячi
гривень
Змiна середньої вартостi лiквiдацiї однiєї свердловини на 10% Збiльшення/зменшення на 80 915
тисячi гривень
Змiна середнього строку до лiквiдацiї на 1 рiк Збiльшення/зменшення на 49 241 тисяч гривень
Ризики, пов’язанi з недотриманням вимог податкового законодавства та iнших нормативних актiв
Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти
дiяльностi, включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змiнюватись.
Положення законiв i нормативних актiв часто є нечiткими, а їх тлумачення залежить вiд позицiї
мiсцевих, регiональних i центральних органiв влади, а також iнших державних органiв. Випадки
суперечливих тлумачень законодавства непоодинокi. Керiвництво вважає, що його тлумачення
положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Компанiї, є правильним i дiяльнiсть Компанiї
здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до законодавства, яке регулює її дiяльнiсть, i що Компанiя
нарахувала та сплатила всi належнi податки та збори.
Компанiя виступає стороною в декiлькох судових розглядах з податковими органами. Крiм цього,
Компанiя визначила певнi умовнi зобов’язання податкового характеру, якi, на думку керiвництва,
не потребують нарахування у фiнансовiй звiтностi. Такi умовнi зобов'язання описанi у Примiтцi
27.
Резерв пiд судовi процеси
Компанiя виступає в якостi вiдповiдача у кiлькох судових процесах зi своїми контрагентами.
Резерв пiд судовi процеси є оцiненими керiвництвом витратами, що можуть бути понесенi в
результатi негативних судових рiшень.
вiдрiзнятися вiд фактичного ходу подiй в майбутньому, а саме визначення ставки дисконту,
майбутнього зростання розмiру заробiтної плати, рiвня смертностi та майбутнього зростання
розмiру?
Зобов’язання з пенсiйного плану iз встановленими виплатами
Вартiсть пенсiйного плану iз встановленими виплатами та iнших довгострокових програм для
працiвникiв, а також приведена вартiсть зобов’язання з пенсiйних виплат визначаються з
використанням актуарних оцiнок. Актуарна оцiнка полягає в здiйсненнi ряду припущень, що
можуть пенсiйних виплат. Складнiсть оцiнки i основних припущень та довгостроковий характер
зобов’язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами роблять його вкрай чутливим до
змiн у цих припущеннях. Усi припущення переглядаються станом на кожну звiтну дату. Бiльш
детальна iнформацiя описана у Примiтцi 21.

Оцiнка нафтогазових запасiв
Комерцiйнi запаси, що використовуються пiд час розрахунку виснаження, для цiлей тестування на
предмет зменшення корисностi активiв визначаються за допомогою оцiнки iснуючих
нафтогазових запасiв, коефiцiєнтiв видобутку i майбутнiх цiн на газ та нафту. Оцiнки керiвництва
щодо нафтогазових запасiв ґрунтуються на звiтах незалежних iнженерiв (“звiти запасiв”).
Останнiй такий звiт був пiдготовлений станом на 30 червня 2013 року.
Комерцiйнi запаси – це пiдтвердженi та прогнознi (“2П”) нафтогазовi запаси, що визначенi як
очiкувана кiлькiсть сирої нафти, природного газу та газового конденсату, геологiчнi, геофiзичнi та
iнженернi властивостi яких достовiрно свiдчать про те, що такi запаси можуть бути видобутi з
вiдомих покладiв протягом майбутнiх рокiв i вважаються комерцiйно рентабельними. Повинна
iснувати щонайменше 50% статистична iмовiрнiсть того, що фактична кiлькiсть видобувних
запасiв перевищуватиме суму, визначену як пiдтвердженi та прогнознi запаси.
Майбутнi витрати на розробку оцiнюються з використанням припущень стосовно кiлькостi
свердловин, необхiдних для виробництва комерцiйних запасiв, вартостi таких свердловин та
вiдповiдного виробничого обладнання та iнших капiтальних витрат. Оцiнка пiдтверджених та
прогнозних запасiв вiдноситься до майбутнiх проектiв з дослiдження i розробки тiльки за умови
iснування зобов’язань з фiнансування та отримання вiдповiдних регулятивних дозволiв для
виконання таких проектiв, або коли iснує достовiрна впевненiсть у їх отриманнi. Крiм цього,
оцiнка пiдтверджених та прогнозних запасiв включає лише тi обсяги, якi з достатньою iмовiрнiстю
можуть бути реалiзованi на ринку. Всi пiдтвердженi та прогнознi запаси пiдлягають перегляду як у
бiк збiльшення, так i в бiк зменшення вiдповiдно до нової iнформацiї, отриманої у результатi
розвiдувального бурiння, виробничої дiяльностi або змiн в економiчних факторах, включаючи цiну
товарiв, умови контрактiв та плани розвiдки. Загалом, змiна технiчного стану покладiв вуглеводнiв
у результатi отримання нової iнформацiї в ходi дiяльностi з дослiдження i розробки є найбiльш
суттєвою причиною перiодичного перегляду оцiнки запасiв.
Оцiнка нафтогазових резервiв за своєю суттю характеризується непевнiстю та потребує
застосування професiйного судження i перiодичних переглядiв у майбутньому. Вiдповiдно,
фiнансовi та облiковi оцiнки (такi як оцiнка дисконтованих грошових потокiв, амортизацiйних
вiдрахувань та зобов’язань з виведення з експлуатацiї активiв, зменшення корисностi), основою
яких є пiдтвердженi та прогнознi запаси, також пiдпадають пiд вплив змiн.
Загалом, оцiнка нерозвiданих або частково розвiданих родовищ є ще бiльш невизначеною щодо їх
майбутнього строку використання у порiвняннi з оцiнкою родовищ, що вже розробленi та
експлуатуються.
Змiни в оцiнцi пiдтверджених та прогнозних запасiв, а особливо в оцiнцi пiдтверджених
розроблених запасiв, впливають на суму виснаження основних засобiв, що стосуються видобутку
вуглеводнiв, та зменшення корисностi, вiдображену в фiнансовiй звiтностi. Такi змiни, наприклад,
можуть бути як результатом виробництва, так i перегляду оцiнок. Зменшення пiдтверджених та
прогнозних розроблених запасiв збiльшить амортизацiйнi вiдрахування (за умови постiйного
виробництва). Рiвень оцiнених комерцiйних запасiв є також вирiшальним чинником при оцiнцi
наявностi зменшення корисностi балансової вартостi будь-якого виробничого активу Компанiї.
Переоцiнка основних засобiв
Щороку керiвництво Компанiї проводить аналiз, щоб оцiнити, чи балансова вартiсть об'єктiв
нафтогазових активiв та iнших основних засобiв (крiм транспортних засобiв та iнших основних
засобiв) суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi станом на кiнець звiтного перiоду. Цей
аналiз ґрунтується на цiнових iндексах, технологiчних тенденцiях, змiнах валютних курсiв пiсля
дати останньої переоцiнки, доходностi профiльної дiяльностi та iнших вiдповiдних факторах.
Якщо результати аналiзу свiдчать про те, що справедлива вартiсть об'єкта основних засобiв
суттєво вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi, Компанiя проводить додаткову переоцiнку.
Справедлива вартiсть визначається iз використанням амортизованої вартостi замiщення або
ринкової вартостi, у разi її наявностi. У ходi проведення оцiнки iз використанням цих методiв
оцiнниками були застосованi такi основнi припущення та розрахунки:
• вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на спорудження (фактичнi витрати, нещодавно
понесенi Компанiєю, спецiалiзованi довiдники, оцiнки витрат на спорудження рiзного обладнання

тощо);
• вибiр порiвняльних даних для визначення вартостi замiщення деякого обладнання, а також
оцiнки щодо вiдповiдних коригувань, необхiдних для врахування вiдмiнностей мiж технiчними
характеристиками та станом нового та iснуючого обладнання; та
• вибiр ринкових даних при визначеннi ринкової вартостi, за їх наявностi.
Змiни у цих припущеннях можуть призвести до суттєвого впливу на справедливу вартiсть
основних засобiв.
Балансова вартiсть нафтогазових активiв
Нафтогазовi активи амортизуються виробничим методом, виходячи з пiдтверджених та
прогнозних запасiв вуглеводнiв.
На розрахунок виснаження виробничим методом може впливати рiзниця мiж фактичним
майбутнiм виробництвом i поточним прогнозованим виробництвом, яке базується на
пiдтверджених запасах. Балансова вартiсть нафтогазових активiв залежить вiд суттєвих змiн у
будь-яких факторах чи припущеннях, використаних пiд час оцiнки запасiв.
Такi фактори можуть включати:
• Змiни у пiдтверджених та прогнозних оцiнках запасiв;
• Вплив рiзниць мiж фактичними товарними цiнами та припущеннями щодо товарних цiн на
пiдтвердженi розробленi запаси;
• Непередбаченi проблеми в ходi дiяльностi з видобутку.
Ознаки зменшення корисностi
Сума очiкуваного вiдшкодування одиниць, що генерують грошовi кошти, та окремих активiв
визначається як бiльша з двох оцiнок активу: справедливої вартостi мiнус витрати на продаж та
вартостi використання.
Розрахунок вартостi використання активу є найбiльш чутливим до таких припущень:
• обсяги виробництва;
• ставки дисконту;
• цiни на сиру нафту, природний газ, газовий конденсат i нафтопродукти.
Орiєнтовнi обсяги виробництва ґрунтуються на детальних даних про кожну виробничу одиницю
та враховують плани їх розвитку, узгодженi керiвництвом у рамках процесу довгострокового
планування. Майбутнi грошовi потоки коригуються з урахуванням ризикiв, що притаманнi тому
чи iншому активу, та дисконтуються за ставкою дисконту до оподаткування. Ставка дисконту
розраховується на основi середньозваженої вартостi капiталу Компанiї пiсля оподаткування. Такi
розрахунки вимагають використання оцiнок та припущень. Компанiя постiйно вiдслiдковує
внутрiшнi та зовнiшнi iндикатори зменшення корисностi матерiальних i нематерiальних активiв.
Iншi необоротнi активи
До складу iнших необоротних активiв включенi нематерiальнi активи, якi являють собою права на
стягнення платежiв з НАК «Нафтогаз України» за природний газ, вироблений Компанiєю в
Українi та фiзично переданий до газотранспортної системи України протягом 2006-2013 рокiв.
Компанiя не визнала жодних доходiв вiд такої передачi природного газу, оскiльки мiж Компанiєю
та НАК «Нафтогаз України» не було укладено вiдповiдних договорiв купiвлi-продажу.
У 2014 та 2013 роках згiдно з чинним законодавством України Компанiя була зобов'язана продати
НАК «Нафтогаз України» природнiй газ власного видобутку. Однак з урахуванням нечiткостi
формулювання законодавчих вимог, за якими Компанiя зобов'язана продавати певний обсяг
природного газу, та з огляду на неможливiсть двох сторiн домовитися щодо цiни продажу
Компанiя та НАК «Нафтогаз України» не змогли укласти вiдповiдних угод купiвлi-продажу
природного газу. Незважаючи на те, що НАК «Нафтогазом України» було подано до суду декiлька
позовiв з метою зобов'язати Компанiю укласти угоди на продаж НАК «Нафтогаз України»
видобутого природного газу, жоден з цих позовiв не був задоволений у 2014 роцi та включно до
дати цiєї фiнансової звiтностi.
17 червня 2011 року до Закону України "Про принципи функцiонування ринку природного газу"
були внесенi певнi змiни, якi вступили в силу з липня 2011 року. Згiдно з цими змiнами було
обмежено визначення природного газу, який пiдлягає продажу, що дозволило Компанiї залишити
природний газ власного видобутку для подальшого використання у власних цiлях. За наявностi

вiдповiдних виробничих потужностей Компанiєю було збережено певний обсяг видобутого газу,
починаючи з цiєї дати, для виробництва амiачного та рiдкого нафтового газу.
Керiвництво вважає, що є достатнi пiдстави для подальшої реалiзацiї природного газу третiм
сторонам або НАК «Нафтогазу України» за цiнами, прийнятними для Компанiї. Таким чином,
Компанiя облiковує цi нематерiальнi активи за вартiстю видобутку та виробництва фiзично
переданого, але юридично не реалiзованого природного газу у звiтi про фiнансовий стан станом на
31 грудня 2014 року. Керiвництво очiкує, що вартiсть цих активiв буде вiдшкодована у грошовiй
чи натуральнiй формi. Однак строки таких розрахункiв, а також результат триваючого
юридичного спору мiж Компанiєю та НАК «Нафтогазом України», про який було згадано вище,
залишаються невизначеними.
Продовження тексту приміток
6. Новi положення бухгалтерського облiку
Наступнi новi стандарти та iнтерпретацiї є обов’язковими для застосування Компанiєю з 1 сiчня
2014 року:
• Змiни МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 27 – «Iнвестицiйнi компанiї» (випущенi 31 жовтня 2012
року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року). Цi змiни
запровадили визначення iнвестицiйної компанiї. Iнвестицiйна компанiя зобов’язана облiковувати
свої дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат,
та консолiдувати лише тi дочiрнi компанiї, якi надають послуги, що вiдносяться до iнвестицiйної
дiяльностi компанiї. Змiнений МСФЗ 12 вимагає розкривати додаткову iнформацiю про
iнвестицiйнi компанiї. Цей змiнений стандарт не мав впливу на Групу.
• Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань – змiни МСБО 32. Ця змiна вводить
положення щодо застосування МСБО 32 з метою усунення невiдповiдностей, виявлених при
застосуваннi окремих критерiїв взаємозалiку. Це включає роз’яснення значення вимоги «у
теперiшнiй час має законодавчо встановлене право на взаємозалiк» i того, що деякi системи з
розрахунком на валовiй основi можуть вважатись еквiвалентними системам з розрахунком на
нетто-основi. Ця змiна не мала впливу на фiнансову звiтнiсть Групи.
• Змiни МСБО 39 «Новацiя похiдних фiнансових iнструментiв та продовження облiку
хеджування». Цi змiни дозволяють продовжувати облiк хеджування у ситуацiї, коли вiдбувається
замiна похiдного фiнансового iнструменту, який був вiднесений у категорiю iнструмента
хеджування (тобто сторони домовились замiнити їх початкового контрагента на нового
контрагента), для здiйснення розрахунку з центральним контрагентом вiдповiдно до положень
законодавства або нормативно-правового акту, якщо дотриманi спецiальнi умови. Цi змiни не
мали суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Групи.
• КIМФЗ 21 «Збори» визначає метод облiку зобов’язання зi сплати зборiв, якщо це зобов’язання
входить до сфери застосування МСБО 37 «Забезпечення». Ця iнтерпретацiя роз’яснює, що являє
собою зобов’язуюча подiя, яка призводить до сплати зборiв, i коли слiд визнавати вiдповiдне
зобов’язання. Наразi Група не має зобов’язання зi сплати суттєвих зборiв.
• Змiни МСБО 36 «Знецiнення активiв» стосуються розкриття iнформацiї про суму вiдшкодування
нефiнансових активiв. Цi змiни скасували вимогу до розкриття окремої iнформацiї про суму
вiдшкодування одиницi, що генерує грошовi кошти, яка наразi увiйшла до сфери застосування
МСБО 36 пiсля випуску МСФЗ 13.
Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов’язковими для
застосування Групою у рiчних перiодах, якi починаються 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати.
Група не застосовувала цi стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування.
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка». Повна версiя МСФЗ 9 була випущена
у липнi 2014 року. Цей стандарт замiнює керiвництво в МСБО 39, яке стосується класифiкацiї та
оцiнки фiнансових iнструментiв. У МСФЗ 9 зберiгається, проте спрощується комбiнована модель
оцiнки з визначенням трьох основних категорiй оцiнки фiнансових активiв: за амортизованою
вартiстю, за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та за
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Основа класифiкацiї
залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї та характеристик договiрних грошових потокiв вiд

фiнансового активу. Iнвестицiї в iнструменти капiталу обов’язково оцiнюються за справедливою
вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, проте початково можна зробити
остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому сукупному доходi без
можливостi переносу в iншу категорiю. Стандарт ввiв нову модель очiкуваних кредитних збиткiв,
яка замiнює модель понесених збиткiв вiд знецiнення, що використовується в МСБО 39. Методи
класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань залишились без змiн, крiм визнання в iншому
сукупному доходi впливу змiн у власному кредитному ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених
до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. МСФЗ 9
послаблює вимоги щодо ефективностi хеджування шляхом замiни чiтко визначених тестiв
ефективностi хеджування. Вiн вимагає, щоб економiчний зв'язок мiж хеджованою статтею та
iнструментом хеджування, включаючи коефiцiєнт хеджування, вiдповiдав тому, який керiвництво
фактично враховує для цiлей управлiння ризиками. Стандарт, як i ранiше, вимагає пiдготовки
актуальної документацiї, проте вона вiдрiзняється вiд документацiї, яка наразi складається
вiдповiдно до МСБО 39. МСФЗ 9 застосовується до облiкових перiодiв, якi починаються з 1 сiчня
2018 року або пiсля цiєї дати. Дозволяється його дострокове застосування. Група має намiр
оцiнити повний вплив МСФЗ 9.
Очiкується, що наступнi новi положення бухгалтерського облiку не матимуть суттєвого впливу на
Групу пiсля їх запровадження:
• Змiни МСБО 19 «Пенсiйнi плани iз встановленими виплатами: внески працiвникiв» (випущенi у
листопадi 2013 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року).
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2012 року (випущенi у груднi 2013 року; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2013 року (випущенi у груднi 2013 року; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• МСФЗ 14 «Вiдстроченi платежi за дiяльнiстю, яка здiйснюється за регульованими тарифами»
(випущений у сiчнi 2014 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016
року або пiсля цiєї дати).
• Облiк придбання часток участi у спiльних операцiях – Змiни МСФЗ 11 (випущенi 6 травня 2014
року; застосовуються до перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Сiльське господарство: рослини, якими володiє пiдприємство – Змiни МСБО 16 та МСБО 41
(випущенi 30 червня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016
року).
• Метод дольової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi – Змiни МСБО 27 (випущенi 12 серпня
2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року).
• Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором – Змiни
МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущенi 11 вересня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014 року (випущенi 25 вересня 2014 року; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Розкриття iнформацiї – Змiни МСБО 1 (випущенi у груднi 2014 року; застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Застосування винятку з вимоги консолiдацiї для iнвестицiйних компанiй – Змiни МСФЗ 10,
МСФЗ 12 та МСБО 28 (впущенi у груднi 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
Якщо iнше не вказано вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та iнтерпретацiй
на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
7. Iнформацiя за сегментами
Операцiйнi сегменти – це компоненти, якi беруть участь у комерцiйнiй дiяльностi, внаслiдок якої
вони можуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операцiйнi результати регулярно
переглядає особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, i стосовно яких є у наявностi
окрема фiнансова iнформацiя. Особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, – це особа
або група осiб, яка розподiляє ресурси та оцiнює результати дiяльностi органiзацiї. Функцiї особи,
вiдповiдальної за прийняття операцiйних рiшень, виконує Правлiння Компанiї.

(1) Опис продукцiї та послуг, з яких кожен звiтний сегмент отримує доходи
З метою управлiння Компанiя роздiлена на бiзнес-пiдроздiли, виходячи з продукцiї, що ними
виробляється, та складається з таких двох звiтних сегментiв:
• Сегмент роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами – роздрiбна торгiвля нафтопродуктами через
мережу власних бензозаправних станцiй. Станом на 31 грудня 2014 року в експлуатацiї Компанiї
знаходились 536 бензозаправнi станцiї (у 2013 роцi – 563 бензозаправнi станцiї).
• Сегмент нафти, газу та iнших продуктiв переробки – дослiдження, розробка, видобуток,
переробка та реалiзацiя сирої нафти, газового конденсату, природного газу та продуктiв
переробки.
(2) Фактори, що використовуються керiвництвом для визначення звiтних сегментiв
Сегменти Компанiї – це стратегiчнi бiзнес-пiдроздiли, якi орiєнтованi на рiзних клiєнтiв. Їх
управлiння здiйснюється окремо, оскiльки кожний бiзнес-пiдроздiл потребує рiзних
маркетингових стратегiй.
(3) Оцiнка прибутку чи збитку та активiв i зобов’язань операцiйних сегментiв
Особа, вiдповiдальна за прийняття управлiнських рiшень, аналiзує фiнансову iнформацiю,
пiдготовлену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, скориговану з
урахуванням вимог внутрiшньої звiтностi.
Така фiнансова iнформацiя, пiдготовлена для цiлей внутрiшньої звiтностi, вiдрiзняється у певних
аспектах вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, здiйснює монiторинг операцiйних
результатiв дiяльностi кожного з пiдроздiлiв окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл
ресурсiв i оцiнки результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi
операцiйного прибутку чи збитку, їх оцiнка здiйснюється вiдповiдно до оцiнки операцiйного
прибутку чи збитку у фiнансовiй звiтностi. Проте окремi iншi операцiйнi витрати, фiнансовi
витрати та доходи i податки на прибуток управляються на груповiй основi i не розподiляються на
операцiйнi сегменти.
(4) Iнформацiя про прибуток чи збиток та активи i зобов’язання звiтних сегментiв
Сегментну iнформацiю за звiтними сегментами станом на 31 грудня 2014 року подано далi:
2014 рiк Роздрiбна торгiвля нафтопродуктами Нафта, газ та iншi продукти переробки Всього
Виручка вiд зовнiшнiх клiєнтiв 9 893 347 17 998 585 27 891 9
Плата за користування надрами (8 201 831) (8 201 831)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї та iншi витрати
за мiнусом витрат, що розкриваються окремо (10 645 586) (5 755 745) (16 401 331)
Знос, виснаження та амортизацiя (311 236) (1 258 254) (1 569 490)
Знецiнення необоротних активiв, чиста сума (48 269) (10 756) (59 025)
Нерозподiленi операцiйнi витрати, чиста сума (132 492)
Прибуток/(збиток) сегментiв (1 111 744) 2 771 999 1 527 763
Процентнi доходи 13 050
Процентнi витрати (6 071)
Iншi фiнансовi витрати, чиста сума (324 459)
Чистi курсовi рiзницi, чиста сума 1 463 525
Прибуток до оподаткування 2 673 808
Податок на прибуток (1 409 182)
Прибуток за рiк 1 264 626
Нерозподiленi операцiйнi витрати представленi виратами на сплату штрафiв, пенi та судових
витрат, витрат на науково-дослiднi роботи.
У 2014 та 2013 роках доходiв вiд реалiзацiї мiж сегментами не було.

Нижче подано вивiрення активiв та зобов'язань звiтних сегментiв:
2014 рiк Роздрiбна торгiвля нафтопродуктами Нафта, газ та iншi продукти переробки Всього
Активи сегментiв 2 500 988 30 458 214 32 959 202
Iншi фiнансовi iнвестицiї - - 10 433
Передоплати з податкiв - - 49 878
Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 188 006
Всього активiв 2 500 988 30 458 214 33 207 519
2014 рiк Роздрiбна торгiвля нафтопродуктами Нафта, газ та iншi продукти переробки Всього
Зобов’язання сегментiв 53 326 12 786 532 12 839 858
Вiдстрочене податкове зобов’язання - - 1 215 107
Процентнi кредити - - 350 000
Нарахованi дивiденди - - 3 984 848
Всього зобов’язань 53 326 12 786 532 18 389 813
7. Iнформацiя за сегментами (продовження)
Сегментну iнформацiю за звiтними сегментами станом на 31 грудня 2013 року подано далi:
2013 рiк Роздрiбна торгiвля нафтопродуктами Нафта, газ та iншi продукти переробки Всього
Виручка вiд зовнiшнiх клiєнтiв 7 175 120 13 926 211 21 101 331
Плата за користування надрами (6 058 793) (6 058 793)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї та iншi витрати
за мiнусом витрат, що розкриваються окремо (7 611 235) (4 604 048) (12 215 283)
Знос, виснаження та амортизацiя (65 907) (1 554 602) (1 620 509)
Знецiнення необоротних активiв, чиста сума - (667 988) (667 988)
Нерозподiленi операцiйнi витрати, чиста сума (240 574)
Прибуток/(збиток) сегментiв (502 022) 1 040 780 298 184
Процентнi доходи 21 484
Процентнi витрати (10 781)
Iншi фiнансовi витрати, чиста сума (104 955)
Чистi курсовi рiзницi 232 376
Прибуток до оподаткування 436 308
Податок на прибуток (246 422)
Прибуток за рiк 189 886
Нижче подано вивiрення активiв та зобов'язань звiтних сегментiв:
2013 рiк Роздрiбна торгiвля нафтопродуктами Нафта, газ та iншi продукти переробки Всього
Активи сегментiв 2 734 113 24 807 558 27 541 671
Iншi фiнансовi iнвестицiї - - 10 433
Передоплати з податкiв - - 542 674
Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 146 649

Всього активiв 2 734 113 24 807 558 28 241 427
2013 рiк Роздрiбна торгiвля нафтопродуктами Нафта, газ та iншi продукти переробки Всього
Зобов’язання сегментiв 41 900 9 098 305 9 140 205
Вiдстрочене податкове зобов’язання - - 967 286
Процентнi кредити - 39 818
Нарахованi дивiденди - - 472 936
Всього активiв 41 900 9 098 305 10 620 245
У 2014 та 2013 роках доходiв вiд реалiзацiї мiж сегментами не було.
?
(5) Аналiз доходiв вiд реалiзацiї за видами продукцiї та послуг
Аналiз доходiв вiд реалiзацiї Компанiї за видами продукцiї та послуг подано у Примiтцi 9.
(6) Географiчна iнформацiя
Бiльшiсть доходiв вiд реалiзацiї та активiв Компанiї вiдноситься до України. Компанiя не має
значних доходiв вiд реалiзацiї та необоротних активiв за межами України.
(7) Основнi клiєнти
У 2014 роцi доходи вiд двох основних клiєнтiв (у 2013 роцi – вiд двох основних клiєнтiв)
перевищували 10% вiд доходiв Компанiї та становили вiдповiдно 8 971 190 тисяч гривень та 3 120
949 тисяч гривень, що були отриманi вiд продажу нафти (у 2013 роцi – вiдповiдно 8 345 961 тисяч
гривень та 2 634 937 тисяч гривень, що були отриманi вiд продажу нафти).
8. Частка участi у спiльних операцiях
Компанiя бере участь у рядi спiльних операцiй з дослiдження та розробки нафтогазових родовищ в
Українi. Далi наведено iнформацiю про частку участi Компанiї у цих спiльних операцiях:
№ договору про спiльне пiдприємство Частка участi, %
35/809 93,0%
35/78/141 79,0%
999/97 49,9%
35/4 49,9%
410/95 83,4%
5/56 80,0%
35/176 20,0%
35/4 Додаткова угода #4 49,9%
9. Доходи вiд реалiзацiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї
2014 рiк 2013 рiк
Оптова торгiвля
Сира нафта та газовий конденсат 12 740 665 11 338 314
Амiак 2 044 285 791 577
Продукти газопереробки 1 279 904 404 888
Природний газ 1 336 182 988 678
Нафтопродукти 180 642 1 109
Реалiзацiя iншої продукцiї 416 907 401 645
17 998 585 13 926 211
Роздрiбна торгiвля нафтопродуктами 9 893 347 7 175 120
27 891 932 21 101 331
Сира нафта
Компанiя реалiзує сиру нафту на бiржових аукцiонах вiдповiдно до Закону України «Про нафту i

газ» № 2665-III вiд 12.07.2001 (остання редакцiя вiд 10.09.2014), за яким пiдприємства, частка
держави у статутному капiталi яких 50 вiдсоткiв та бiльше, мають здiйснювати продаж нафти
сирої виключно на бiржових аукцiонах. Органiзацiя та проведення бiржових аукцiонiв з продажу
нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та скрапленого газу регулюється
Постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 16.10.2014.
У 2014 роцi Компанiя продала 1 730 тисяч тонн сирої нафти на бiржових аукцiонах (у 2013 роцi –
1 893 тисячi тонн).
Амiак
За договором оренди Компанiя має у своєму розпорядженнi устаткування та засоби для
виробництва амiачного газу та скрапленого нафтового газу. У 2014 роцi Компанiя продала 489
тисяч тонн амiаку (у 2013 роцi – 468 тисяч тонн).
Продукти газопереробки
Продукти газопереробки в основному представленi скрапленим природним газом та нафтовим
газом. У 2014 роцi Компанiя продала 162 тисячi тонн скрапленого газу (у 2013 роцi – 169 тонн).
Природний газ
Продаж природного газу здiйснювався виключно спiльною дiяльнiстю Групи (Договiр № 999/97).
Роздрiбна торгiвля
Компанiя володiє мережею АЗС (536 станцiй) по всiй Українi, через якi вона реалiзує бензин та
газ, а також продукти харчування та напої.
Iнформацiя про обороти за операцiями з пов’язаними сторонами наведена у Примiтцi 28.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
2014 рiк 2013 рiк
Вартiсть придбаних нафтопродуктiв (роздрiбна торгiвля) 10 048 423 7 061 618
Знос та виснаження (Примiтка 13) 1 395 826 1 544 151
Сировина та матерiали 1 231 529 1 080 597
Заробiтна плата та податки на заробiтну плату (Примiтка 13) 1 179 152 910 357
Витрати на електроенергiю, енергетичнi ресурси та паливнi матерiали 420 799 355 380
Транспортування нафти та газу 196 856 138 640
Прибуток вiд змiни резерву щодо витрат на рекультивацiю
видобувних площ у майбутньому (Примiтка 24) (438 877) Iншi операцiйнi витрати 89 613 18 486
14 123 321 11 109 229
Iнформацiя про обороти за операцiями з пов’язаними сторонами наведена у Примiтцi 28.
10. Витрати на реалiзацiю та збут
2014 рiк 2013 рiк
Витрати на зберiгання 348 242 40 361
Заробiтна плата та податки на заробiтну плату (Примiтка 13) 289 926 258 402
Знос (Примiтка 13) 158 683 65 464
Витрати на маркетинг та комiсiйнi агентiв 55 704 4 593
Витрати на iнкасацiю 36 646 23 673
Податки, крiм податку на прибуток 25 361 23 993
Витрати на електроенергiю, енергетичнi ресурси та паливнi матерiали 24 039 24 855
Витрати на транспортування та страхування 17 211 16 566
Витрати на операцiйну оренду 12 517 12 589
Iншi витрати на збут 48 608 19 926
1 016 937 490 422
11. Адмiнiстративнi витрати
2014 рiк 2013 рiк
Заробiтна плата та податки на заробiтну плату (Примiтка 13) 348 904 290 499
Вартiсть юридичних послуг 25 035 8 212

Вартiсть професiйних послуг 19 891 20 745
Амортизацiя та знос (Примiтка 13) 14 981 10 894
Комунальнi послуги 13 355 12 932
Банкiвськi комiсiї 7 938 6 335
Iншi витрати 96 027 51 112
526 131 400 729
12. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Iншi операцiйнi витрати
2014 рiк 2013 рiк
Плата за користування надрами 8 201 831 5 862 981
Нарахування/(сторно) резерву сумнiвних боргiв (Примiтки 21 та 22) 2 304 434 Штрафи i пеня (Примiтка 23) 744 315 74 721
Витрати на науково-дослiднi розробки 403 805 1 849 352
Знецiнення основних засобiв 59 025 667 988
Витрати на благочиннiсть та утримання активiв
соцiального призначення 54 314 45 203
Iншi витрати на заробiтну плату та податки на заробiтну плату 42 019 131 664
(Прибуток)/збиток вiд вибуття основних засобiв 29 414 58 392
Знецiнення iнвестицiй 26 598 18 133
Збиток вiд реалiзацiї придбаних товарiв, чиста сума 8 371 Iншi операцiйнi витрати 78 974 55 381
11 953 100 8 763 815
Плата за користування надрами
Базою нарахування плати за користування надрами є кiлькiсть видобутої нафти, газового
конденсату чи природного газу в комерцiйних цiлях. Протягом 2014 року ставка плати за
користування надрами, для сирої нафти та газового конденсату, становила вiд 2 403 гривнi до 4
518 гривень за тонну (у 2013 роцi – вiд 2 301 гривень до 2 592 гривень за тонну) та вiд 651 гривень
до 3 245 гривень за тисячу кубiчних метрiв природного газу (у 2013 роцi – вiд 784 гривень до 852
гривень), залежно вiд глибини залягання покладiв.
Збиток вiд реалiзацiї придбаних товарiв включають чистий результат вiд експорту певних
нафтопродуктiв, добрив, феросплавiв та рiзної сiльськогосподарської продукцiї загальною
вартiстю 11 730 213 тисячi гривень (у 2013 роцi – 8 974 953 тисячi гривень). У цих торгових
операцiях Компанiя виконувала функцiї агента. Чистий результат показаний пiсля вирахування
вiдповiдних витрат на збут та iнших витрат, пов’язаних з виконанням Компанiєю своїх функцiй
агента.
Iншi операцiйнi доходи
2014 рiк 2013 рiк
Розформування резерву пiд судовi процеси (Примiтка 24) 1 148 246 Чистi курсовi рiзницi 1 463 525 232 376
Дохiд вiд операцiйної оренди 40 756 38 605
Дохiд вiд реалiзацiї товарно-матерiальних запасiв 11 270 7 166
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi та iнших зобов'язань 145 2 021
Дохiд вiд реалiзацiї придбаних товарiв, чиста сума - 25 565
Iншi доходи 54 903 69 563
2 718 845 375 296
У 2014 роцi Компанiя розформувала резерв на суму 1 148 246 тисяч гривень, що був ранiше
нарахований пiд судовi процеси по договору спiльної дiяльностi на пiдставi рiшень Вищого
спецiалiзованого суду України на користь Компанiї (Примiтка 24).
13. Витрати на заробiтну плату та амортизацiю, знос та виснаження
Крiм представлення витрат за напрямками, для звiрки загальних витрат з витратами, вiднесеними

на звiт про прибуток та збитки та iншi сукупнi доходи, Компанiя також представляє поданий далi
аналiз витрат на заробiтну плату та вiдповiднi податки, а також амортизацiю, знос та виснаження:
Заробiтна плата та податки на заробiтну плату
2014 рiк 2013 рiк
Всього витрат на заробiтну плату 1 430 061 1 407 087
Внески до фондiв соцiального страхування
та iншi вiдповiднi внески 602 414 536 459
2 032 475 1 943 546
Мiнус: власнi роботи, капiталiзованi
у складi основних засобiв (162 490) (247 152)
Мiнус: суми, включенi до вартостi запасiв газу (9 984) (105 472)
1 860 001 1 590 922
Показанi у звiтностi як:
2014 рiк 2013 рiк
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (Примiтка 9) 1 179 152 910 357
Загальнi та адмiнiстративнi витрати (Примiтка 11) 348 904 290 499
Витрати на реалiзацiю та збут (Примiтка 10) 289 926 258 402
Iншi операцiйнi витрати (Примiтка 12) 42 019 131 664
1 860 001 1 590 922
Амортизацiя, знос та виснаження
2014 рiк 2013 рiк
Виснаження нафтогазових активiв (Примiтка 17) 825 823 1 105 642
Знос основних засобiв (Примiтка 19) 823 003 640 452
Амортизацiя нематерiальних активiв 11 694 5 917
1 660 520 1 752 011
Мiнус: власнi роботи, капiталiзованi
у складi основних засобiв (90 232) (119 093)
Мiнус: суми, включенi до вартостi запасiв газу (798) (12 409)
1 569 490 1 620 509
Показанi у звiтностi як:
2014 рiк 2013 рiк
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї –
рядок «Знос та виснаження» (Примiтка 9) 1 395 826 1 544 151
Витрати на реалiзацiю та збут (Примiтка 10) 158 683 65 464
Загальнi та адмiнiстративнi витрати (Примiтка 11) 14 981 10 894
1 569 490 1 620 509
14. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Фiнансовi доходи
2014 рiк 2013 рiк
Прибутки мiнус збитки вiд первiсного
визнання фiнансових iнструментiв 438 581 Дивiденди отриманi 64 635 Процентнi доходи 13 050 21 484
Амортизацiя дисконту - 906 805
516 266 928 289
Фiнансовi витрати
2014 рiк 2013 рiк

Амортизацiя дисконту 683 787 Ефект дисконтування 143 888 247 779
Процентнi витрати 6 071 10 781
Збитки мiнус прибутки вiд первiсного
визнання фiнансових iнструментiв - 1 011 760
833 746 1 270 320
У 2014 роцi Компанiя визнала чистий прибуток вiд первiсного визнання довгострокових
передоплат за фiнансовi iнструменти та кредиторську заборгованiсть у сумi 438 581 тисяч гривень
(2013: збиток у сумi 1 011 760 тисяч гривень).
15. Збитки вiд знецiнення та зменшення/(збiльшення) справедливої вартостi
2014 рiк 2013 рiк
Визнано у складi витрат/ (доходiв) Визнано у складi iнших сукупних доходiв Визнано у складi
витрат/ (доходiв) Визнано у складi iнших сукупних доходiв
Збитки вiд знецiнення та зменшення справедливої вартостi:
нафтогазових активiв (Примiтка 17) 67 331 104 778 438 025 3 925 965
активiв розвiдки та оцiнки (Примiтка 18) 38 309 - 20 693 iнших основних засобiв X`64 735 136 513 333 914 Сторно збиткiв вiд знецiнення:
незавершеного будiвництва (92 288) - (105 545) нафтогазових активiв - - (19 099) (2 400 281)
iнших основних засобiв (19 062) - - (1 316 716)
59 025 241 291 667 988 208 968
Знецiнення визнається, коли ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд
нафтогазових свердловин вважається незначною.
У 2014 роцi збиток вiд знецiнення у сумi 172 109 тисяч гривень виник внаслiдок зменшення
балансової вартостi окремих основних засобiв, що класифiкуються як нафтогазовi активи, до їх
вартостi вiдшкодування у результатi скорочення видобутку на певнiй кiлькостi родовищ
(Примiтка 17).
15. Збитки вiд знецiнення та зменшення/(збiльшення) справедливої вартостi (продовження)
Цей збиток вiд знецiнення був визнаний у звiтi про прибутки та збитки у складi iнших
операцiйних витрат та iнших сукупних доходiв. Вартiсть вiдшкодування станом на 31 грудня 2014
року базувалась на вартостi використання i була визначена на рiвнi одиницi, що генерує грошовi
кошти. Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою родовище.
У 2014 роцi збиток вiд знецiнення у сумi 169 394 тисяч гривень виник внаслiдок зменшення
балансової вартостi окремих бензозаправних станцiй та вiдповiдного обладнання у сегментi
роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами до їх вартостi вiдшкодування у результатi скорочення обсягу
реалiзацiї продукцiї (Примiтка 19) та внаслiдок неможливостi визначити правовий статус Компанiї
у Криму та Луганськiй областi. Цей збиток вiд знецiнення був визнаний у звiтi про прибутки та
збитки у складi iнших операцiйних витрат та iнших сукупних доходiв. Вартiсть вiдшкодування
станом на 31 грудня 2014 року базувалась на вартостi використання i була визначена на рiвнi
одиницi, що генерує грошовi кошти. Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою
бензозаправну станцiю.
16. Податок на прибуток
2014 рiк 2013 рiк
Поточнi витрати з податку на прибуток 1 076 003 512 154
Вiдстрочений податок, пов'язаний з виникненням
та сторнуванням тимчасових рiзниць 333 179 (265 732)
Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у складi прибутку
та збитку 1 409 182 246 422
Звiрка мiж фактичними витратами з податку на прибуток та результатом множення
бухгалтерського прибутку на нормативну ставку податку представлена нижче:
2014 рiк 2013 рiк

Фiнансовий прибуток до оподаткування 2 673 808 436 208
Податок при застосуваннi нормативної
ставки податку на прибуток 18% (у 2013 роцi – 19%) 481 285 82 880
Вплив змiн у ставках податку 167 133 54 098
Вплив постiйних рiзниць, чиста сума 760 764 109 444
Витрати з податку на прибуток 1 409 182 246 422
16. Податок на прибуток (продовження)
Звiт про фiнансовий стан (Нарахованi)/кредитованi у прибутки та збитки (Нарахованi)/кредитованi
до iншого сукупного доходу
2014 рiк 2013 рiк 2014 рiк 2013 рiк 2014рiк 2013 рiк
Вiдстроченi податковi активи/ (зобов’язання)
Аванси та iншi зобов’язання 11 861 31 420 (19 559) (2 722) – –
Забезпечення 282 629 490 842 (250 139) 89 632 41 926 (28 829)
Кредиторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 16 976 (99 450) 116 426 (99 450) – –
Дебiторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть - 87 463 (87 463) 23 114 – –
Iншi фiнансовi активи - (1 878) 1 878 2 627 – –
Запаси 27 950 (3 175) 31 125 4 564 – –
Iншi необоротнi активи (214 471) (248 694) 34 223 (8 949) – –
Передоплати та iншi оборотнi активи 59 455 140 515 (81 060) 130 973 – –
Нафтогазовi активи та iншi основнi засоби (1 399 507) (1 364 329) (78 610) 125 942 43 432 33 435
(1 215 107) (967 286) (333 179) 265 731 85 358 4 606
За оцiнкою керiвництва, вiдстроченi податковi активи у сумi 225 492 тис. грн (2013: 139 522 тис.
грн) i вiдстроченi податковi зобов'язання у сумi 1 495 668 тис. грн (2013: 1 521 994 тис. грн) будуть
реалiзованi не швидше, нiж дванадцять мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
1 сiчня 2015 року набули чинностi змiни до Податкового кодексу України (Примiтка 28),
внаслiдок чого вiдбулося суттєве реформування податкової системи України. Згiдно зi змiнами до
Податкового кодексу України, базою для розрахунку податку на прибуток пiдприємств є
скоригований на податковi рiзницi чистий прибуток до оподаткування, визначений у
бухгалтерському облiку пiдприємства вiдповiдно до НП(С)БО або МСФЗ, що призвело до
суттєвих змiн у порядку визначення тимчасових та постiйних податкових рiзниць.
Витрати, якi не вiдносяться на валовi витрати для цiлей оподаткування, в основному представленi
витратами на формування резервiв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть та сумнiвнi аванси
(Примiтка 21, 22) та iнших резервiв (Примiтка 24).
17. Нафтогазовi активи
Тисяч гривень
Переоцiнена вартiсть на 1 сiчня 2013 р. 12 562 327
Надходження 698 539
Вибуття (253 485)
Рекласифiкацiя свердловин у розробцi (5 095 857)
Переоцiнена вартiсть на 31 грудня 2013 р. 7 911 524
Надходження 436 136
Вибуття (35 178)
Переоцiнена вартiсть на 31 грудня 2014 р. 8 312 482

Виснаження та знецiнення станом на 1 сiчня 2013 р. (2 394 285)
Нарахування (1 105 642)
Вибуття 60 471
Зменшення справедливої вартостi 3 233 168
Виснаження та знецiнення станом на 31 грудня 2013 р. (206 288)
Нарахування (825 823)
Вибуття 5 420
Зменшення справедливої вартостi (Примiтка 15) (172 109)
Виснаження та знецiнення станом на 31 грудня 2014 р. (1 198 800)
Залишкова вартiсть на 1 сiчня 2014 р. 7 705 236
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2014 р. 7 113 682
У 2014 та 2013 роках свердловини, комерцiйна експлуатацiя яких у майбутньому не очiкується,
були списанi.
Станом на 31 грудня 2014 року балансова вартiсть нафтогазових активiв, що враховуються за
переоцiненою вартiсть дорiвнювала б 2 203 474 тисяч гривень, якщо б нафтогазовi активи, що
облiковуються за переоцiненою вартiстю були б врахованi за iсторичною собiвартiстю.
18. Активи розвiдки та оцiнки
Тисяч гривень
Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2013 р. 316 620
Надходження 31 355
Сторнування визнання витрат невдалої розвiдки (1)
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2013 р. 347 974
Надходження 152 137
Сторнування визнання витрат невдалої розвiдки (107 863)
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2014 р. 392 248
Резерв на знецiнення на 1 сiчня 2013 р. (213 444)
Нарахування знецiнення за рiк (20 693)
Сторнування попередньо створеного резерву
внаслiдок списання 47 875
Резерв на знецiнення на 31 грудня 2013 р. (186 262)
(38 309)
Нарахування знецiнення за рiк (Примiтка 15)
Сторнування попередньо створеного резерву внаслiдок списання (126)
Резерв на знецiнення на 31 грудня 2014 р. (224 697)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2013 р. 161 712
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2014 р. 167 551
У 2014 роцi Компанiя припинила визнання однiєї свердловини (у 2013 роцi – Компанiя не
припинила визнання жодної свердловини), з огляду на неможливiсть використання цiєї
свердловини у майбутньому.
19. Iншi основнi засоби
Станом на 31 грудня кожного року iншi основнi засоби включали:
Бензозаправнi станцiї та обладнання Будiвлi Машини, обладнання та трубопроводи Нафтогазопереробне обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Всього
Переоцiнена вартiсть
На 1 сiчня 2013 р. 2 671 709 2 562 338 2 325 821 281 284 353 414 746 729 8 941 295
Надходження 10 000 51 200 248 641 19 567 34 946 83 827 448 181
Вибуття - (5 979) (239 148) (1 710) (3 050) (155 425) (405 312)
Зменшення справедливої вартостi (284 187) (551 588) (360 697) (6 810) - - (1 203 282)
На 31 грудня 2013 р. 2 397 522 2 055 971 1 974 617 292 331 385 310 675 131 7 780 882

Надходження 15 614 148 800 117 235 39 938 9 246 14 567 345 400
Вибуття (631) (1 927) (49 834) (266) (3 388) (10 321) (66 367)
Рекласифiкацiя - 20 363 20 485 2 015 64 747 (107 610) На 31 грудня 2014 р. 2 412 505 2 223 207 2 062 503 334 018 455 915 571 767 8 059 915
Знос та знецiнення
На 1 сiчня 2013 р. (489 240) (390 000) (760 183) (71 146) (308 546) (580 958) (2 600 073)
Нарахування зносу за рiк (51 636) (138 927) (317 704) (31 236) (20 440) (80 509) (640 452)
Вибуття - 237 87 086 370 2 972 148 438 239 103
Зменшення справедливої вартостi 536 441 524 836 983 020 98 908 - - 2 143 205
На 31 грудня 2013 р. (4 435) (3 854) (7 781) (3 104) (326 014) (513 029) (858 217)
Нарахування зносу за рiк (152 554) (151 258) (414 724) (71 779) (10 057) (22 631) (823 003)
Вибуття 12 062 250 9 391 101 3 373 9 139 34 316
Знецiнення основних засобiв (Примiтка 15) (182 186) - - - - - (182 186)
Рекласифiкацiя - (18 157) (51 801) (7 259) (40 322) 117 539 На 31 грудня 2014 р. (327 113) (173 019) (464 915) (82 041) (373 020) (408 982) (1 829 090)
Залишкова вартiсть
На 31 грудня 2013 р. 2 393 087 2 052 117 1 966 836 289 227 59 296 162 102 6 922 665
Незавершене будiвництво 415 261
Незавершене будiвництво активiв розробки 128 710
Передоплати за основнi засоби 6 008
7 472 644
На 31 грудня 2014 р. 2 085 392 2 050 188 1 597 558 251 977 82 895 162 785 6 230 825
Незавершене будiвництво 476 740
Незавершене будiвництво активiв розробки 242 411
Передоплати за основнi засоби 6 542
6 956 518
Компанiя залучила незалежних оцiнювачiв для проведення оцiнки справедливої вартостi її
основних засобiв (крiм транспортних засобiв та iнших основних засобiв) станом на 31 жовтня 2013
року. Оцiнка була проведена фiрмою оцiнювачiв, якi мають вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю
та недавнiй досвiд проведення оцiнки аналогiчних основних засобiв за класифiкацiєю та мiсцем
розташування. Справедлива вартiсть була визначена на основi амортизованої вартостi замiщення
або доступних ринкових даних у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв оцiнки.
Бiльша частина цих споруд та виробничого обладнання має вузькоспецiалiзований характер i рiдко
продається на вiдкритому ринку в Українi, окрiм як у складi безперервної дiяльностi. Ринок
аналогiчних основних засобiв в Українi не є активним, i на ньому вiдсутня достатня кiлькiсть угод
з продажу порiвнянних активiв для визначення справедливої вартостi на основi ринкового
пiдходу. Вiдповiдно, справедлива вартiсть споруд та виробничого обладнання визначалася
передусiм на основi амортизованої вартостi замiщення. Цей метод базується на аналiзi вартостi
вiдтворення або замiни основних засобiв, скоригованої на погiршення їхнього фiзичного,
функцiонального або економiчного стану та старiння. Амортизована вартiсть замiщення була
визначена з використанням внутрiшнiх джерел iнформацiї та результатiв аналiзу українського та
мiжнародних ринкiв аналогiчних основних засобiв. Ринковi данi були зiбранi з рiзних джерел:
опублiкованої iнформацiї, каталогiв, баз статистичних даних тощо, а також одержанi вiд галузевих
експертiв та постачальникiв.
Iншi основнi засоби первiсною вартiстю 543 439 тисяч гривен були повнiстю амортизованi та
залишалися в експлуатацiї станом на 31 грудня 2014 року (у 2013 роцi – 376 506 тисяч гривень).
Станом на 31 грудня 2014 року балансова вартiсть iнших основних засобiв, що враховуються за
переоцiненою вартiсть дорiвнювала б 6 316 383 тисяч гривень якщо б iншi основнi засоби, що
враховуються за переоцiненою вартiстю були б врахованi за iсторичною собiвартiстю.
20. Товарно-матерiальнi запаси
31 грудня 31 грудня

2014 р. 2013 р.
Природнiй газ, сира нафта та продукти нафтопереробки 2 678 653 934 820
Матерiали для бурiння та видобування 78 333 272 806
Iншi товари, сировина та матерiали 545 775 531 565
3 302 761 1 739 191
Протягом 2014 року 49 248 тисячi гривень (2013: 11 182 тисяч гривень) вартостi товарноматерiальних запасiв, якi облiковуються за чистою вартiстю реалiзацiї було вiднесено на витрати
та вiдображено у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї.
21.Дебiторська заборгованiсть та заборгованiсть за векселями
31 грудня 31 грудня
2014 р. 2013 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 3 973 782 661 516
Дебiторська заборгованiсть за експортними угодами 3 626 922 766 279
Iнша дебiторська заборгованiсть 904 304 846 432
(809 752) (685 586)
7 695 256 1 588 641
?
21. Дебiторська заборгованiсть та заборгованiсть за векселями (продовження)
У сумi резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть вiдбулися такi змiни:
2014 рiк 2013 рiк
На 1 сiчня 685 586 732 381
Нарахування резерву за рiк (Примiтка 12) 188 745 (4 790)
Суми, списанi як такi, що не можуть бути поверненi (64 579) (42 005)
На 31 грудня 809 752 685 586
Нарахування резерву за рiк вiдрiзняється вiд суми, показаної у звiтi про прибутки та збитки та iншi
сукупнi доходи, внаслiдок отримання заборгованостi у загальнiй сумi 5 264 тисяч гривень (у 2013
роцi – 24 109 тисяч гривень), яка ранiше була списана як така, що не пiдлягає поверненню. У 2014
та 2013 роках сума погашеної заборгованостi була показана за кредитом безпосередньо у рядку
«Iншi операцiйнi доходи» у звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи.
Далi показано аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
дебiторсднiвької заборгованостi станом на 31 грудня:
Прострочена та не знецiнена Прострочена та знецiнена
Всього Не прострочена та не знецiнена < 90 90-180 > 180
днiв днiв днiв
2014 рiк 7 695 256 2 870 044 1 279 217 768 782 995 737 1 781 476
Прострочена та не знецiнена
Всього Не прострочена та не знецiнена < 90 90-180 > 180
днiв днiв днiв
2013 рiк 1 588 641 1 220 399 74 405 42 927 250 910
Станом на 31 грудня 2014 року, дебiторська заборгованiсть у загальнiй сумi 350 000 тисяч гривень
була передана у заставу пiд забезпечення кредитних договорiв (Примiтка 26). Iнформацiя про
залишки за операцiями з пов’язаними сторонами наведена у Примiтцi 28.
22. Аванси виданi
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Аванси постачальникам (у тому числi передоплати за фiнансовi iнструменти) 3 082 715 3 364 033
Передоплати за торговими угодами 2 694 338 1 644 135

Резерв пiд сумнiвнi аванси (2 118 208) (7 782)
3 658 845 5 000 386
У сумi резерву пiд сумнiвнi аванси вiдбулися такi змiни:
2014 рiк 2013 рiк
На 1 сiчня 7 782 6 043
Нарахування резерву за рiк 2 110 426 1 739
На 31 грудня 2 118 208 7 782
Станом на 31 грудня 2014 року Група нарахувала резерв сумнiвних авансiв виданих у загальнiй
сумi 2 110 426 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2013 року – 1 739 тисяч гривень), сума резерву
включена до складу iнших операцiйних витрат (Примiтка 12).
Залишок на 31 грудня 2014 року представлений знецiненням предоплат за фiнансовi iнструменти
та повнiстю знецiненою заборгованiстю постачальника, який розташований у Луганськiй областi
та призупинив свою дiяльнiсть у зв’язку зi збройним конфлiктом в областi (Примiтка 2).
23. Акцiонерний капiтал
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року зареєстрований акцiонерний капiтал
Компанiї складав 13 557 тисяч гривень i складався з 54 228 510 простих акцiй номiнальною
вартiстю 0,25 гривнi. Акцiонерний капiтал Компанiї був зареєстрована у 1994 роцi Державною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України
Вартiсть акцiонерного капiталу, вiдображена у цiй фiнансовiй звiтностi у сумi 1 010 972 тисячi
гривень, визначена згiдно з МСБО 29 шляхом застосування коефiцiєнтiв перерахунку до вартостi
акцiонерного капiталу, виходячи з iндексу споживчих цiн, коли економiка зазнавала впливу
гiперiнфляцiї.
Вiдповiдно до українського законодавства Компанiя може розподiлити серед акцiонерiв весь
прибуток, визначений за нацiональним стандартами бухгалтерського облiку або нерозподiлений
прибуток, або поповнити резерви, передбаченi статутом Компанiї. Подальше використання сум,
якi було переведено до резервiв, може бути законодавчо обмежено. Вони, як правило, повиннi
використовуватися на цiлi, визначенi при створеннi резерву. Дивiденди оголошуються з суми
поточного або накопиченого прибутку, який вiдображено у цiй фiнансовiй звiтностi.
Дивiденди, оголошенi та виплаченi протягом року, були такими:
2014 рiк 2013 рiк
Дивiденди до виплати на 1 сiчня 398 761 1 829 075
Дивiденди, оголошенi протягом року 3 679 249 Дивiденди, виплаченi протягом року (93 162) (1 430 314)
Дивiденди до виплати
ПАТ «Укрнафта» на 31 грудня 3 984 848 398 761
Дивiденди на акцiю, оголошенi протягом року, у гривнях 67.85 Додатково сума дивiдендiв по Договорах спiльної дiяльностi станом на 31 грудня 2014 року
становить 100 901 тис. грн. (2013: 74 174 тис. грн.) та вiдображена у складi Iнших поточних
зобов’язань.
10 жовтня 2014 року зборами акцiонерiв були розподiленi дивiденди за 2011, 2012 та 2013 роки:
дивiденди у сумi 2,061,613 тисяч гривень за 2011 рiк (40,23 гривень на акцiю), дивiденди у сумi
1,427,837 тисяч гривень за 2012 рiк (26,33 гривень на акцiю) та дивiденди у сумi 189,780 тисяч
гривень за 2013 рiк (3,5 гривень на акцiю).
Вiдповiдно до Закону України № 185-V вiд 21 вересня 2006 року (з подальшими змiнами вiд 27
березня 2014 року), якщо на пiдприємствi з державною часткою власностi не були проведенi збори
акцiонерiв до 30 квiтня року, наступного за звiтним роком, щонайменше 30% чистого прибутку
Компанiї за попереднiй рiк пiдлягає розподiлу та виплатi в якостi дивiдендiв безпосередньо

державi до 1 липня року, наступного за звiтним роком. Компанiя нарахувала та виплатила 120
мiльйонiв гривень дивiдендiв за 2011 рiк. Жодних предоплат дивiдендiв за 2012 та 2013 роки не
здiйснювалося.
Вiдповiдно до податкового законодавства України, Компанiя була зобов’язана здiйснити
предоплату податку на прибуток за ставкою 18% (у 2013 роцi – 19%) вiд суми дивiдендiв, що
пiдлягли виплатi. У 2014 роцi до дати виплати дивiдендiв не було здiйснено жодної предоплати
податку (у 2013 роцi – 76 мiльйонiв гривень).
Сума базисного та розбавленого прибутку на акцiю
Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що приходиться на
власникiв акцiй материнської компанiї, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй в обiгу
протягом року.
Сума базисного та розбавленого прибутку на акцiю в 2014 роцi дорiвнювала 23,32 гривень (2013:
3,5 гривень).
?
24. Забезпечення
Зобов’язання з лiквiдацiї активiв Державний пенсiйний план iз встановленими виплатами
Пенсiйний план iз встановленими виплатами Резерв пiд судовi процеси Iншi резерви Всього
На 1 сiчня 2013 р. 1 035 413 447 399 243 954 1 026 922 - 2 753 688
Нарахованi протягом року 960 18 653 10 444 - - 30 057
Ефект дисконтування 94 780 49 893 28 709 74 313 - 247 695
Ефект вiд змiни ставки дисконтування (43 010) - - 47 011 - 4 001
Ефект вiд змiни iнших припущень (80 277) (9 645) 252 - - (89 670)
Використанi (40 011) (41 203) (30 616) - - (111 830)
На 31 грудня 2013 р. 967 855 465 097 252 743 1 148 246 - 2 833 941
Рекласифiкацiя з Iнших поточних зобов’язань - - - - - Нарахованi/(сторнованi) протягом року 3 552 20 870 11 502 (1 148 246) 744 315 (366 007)
Ефект дисконтування 49 028 61 538 33 322 - - 143 888
Ефект вiд змiни припущень (205 103) 8 063 (12 471) - - (209 511)
Використанi (6 124) (51 075) (29 454) - - (86 653)
На 31 грудня 2014 р. 809 208 504 493 255 642 - 744 315 2 313 658
Поточна частина у 2014 роцi 209 502 41 664 65 442 - 744 315 1 060 923
Довгострокова частина у 2014 роцi 599 706 462 829 190 200 - - 1 252 735
Поточна частина у 2013 роцi 763 532 58 751 36 008 1 148 246 - 2 006 537
Довгострокова частина у 2013 роцi 204 323 406 346 216 735 - - 827 404
Зобов’язання з лiквiдацiї активiв
Очiкується, що зобов’язання з лiквiдацiї активiв буде використано приблизно протягом 20 рокiв.
Ключовi припущення, визначенi керiвництвом: це ставка дисконту, яка переважно зумовлена
доходнiстю до погашення довгострокових державних облiгацiй України, деномiнованих в
українських гривнях, середня вартiсть лiквiдацiї однiєї свердловини на кожному родовищi та
середнiй строк до лiквiдацiї родовища. Основнi припущення наведенi далi в таблицi.
2014 рiк 2013 рiк
Реальна ставка дисконту, % 6,48 8,94
Середня вартiсть лiквiдацiї 1 свердловини у гривнях 339 345
Середнiй строк до лiквiдацiї 8 7
У таблицi нижче представлений вплив змiн в основних припущеннях, за умови незмiнностi iнших
факторiв, на суму зобов'язання, яке вiдображене у звiтi про фiнансовий стан:
Змiна у припущеннi Змiна у визнаному резервi
Змiна реальних ставок дисконту в усiх перiодах на 1% Збiльшення/зменшення на 41 565 тисячi
гривень

Змiна середньої вартостi лiквiдацiї однiєї свердловини на 10% Збiльшення/зменшення на 80 915
тисячi гривень
Змiна середнього строку до лiквiдацiї на 1 рiк Збiльшення/зменшення на 49 241 тисячi гривень
24. Забезпечення (продовження)
Державний пенсiйний план iз встановленими виплатами
Компанiя має юридичне зобов’язання сплачувати Державному пенсiйному фонду України
компенсацiю за додатковi пенсiї, виплачуванi певним колишнiм та iснуючим працiвникам
Компанiї. За цим планом працiвники Компанiї, що мають певний стаж роботи у шкiдливих для
здоров’я умовах та вiдповiдне право дострокового виходу на пенсiї, отримують право на додатковi
виплати, якi фiнансуються Компанiєю та виплачуються через Державний пенсiйний фонд України.
Цi зобов’язання вiдповiдають визначенню пенсiйного плану iз встановленими виплатами.
У таблицях нижче пiдсумовуються компоненти чистих витрат з пенсiйного забезпечення,
визнаних у звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи та у звiтi про фiнансовий стан за
планом.
2014 рiк 2013 рiк
Витрати з пенсiйного забезпечення
Вартiсть поточних послуг 20 870 18 653
Процентнi витрати по зобов’язаннях з пенсiйного забезпечення 61 538 49 893
Вартiсть ранiше наданих послуг: гарантованi виплати - Витрати з пенсiйного забезпечення, визнанi у прибутку та збитку 82 408 68 546
Витрати з пенсiйного забезпечення, визнанi у складi iнших сукупних доходiв 8 063 33 360
Всього витрат з пенсiйного забезпечення, визнаних у звiтi про прибутки
та збитки та iншi сукупнi доходи 90 471 101 906
2014 рiк 2013 рiк
Змiни у приведенiй вартостi зобов’язання за планом iз встановленими виплатами
Теперiшня вартiсть на початок року 465 097 447 399
Вартiсть поточних послуг 20 870 18 653
Процентнi витрати по зобов’язаннях з пенсiйного забезпечення 61 538 49 893
Актуарнi збитки/(прибутки), визнанi у звiтi про iншi сукупнi доходи 8 063 (9 645)
Пенсiї виплаченi (51 075) (41 203)
Теперiшня вартiсть на кiнець року 504 493 465 097
2014 рiк 2013 рiк
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення
Теперiшня вартiсть нефiнансованого зобов’язання 504 493 465 097
Невизнана вартiсть ранiше наданих послуг - Зобов’язання з пенсiйного забезпечення, визнане у звiтi про фiнансовий стан 504 493 465 097
?
Пенсiйний план iз встановленими виплатами
Компанiя має договiрнi зобов’язання виплачувати працiвникам одноразову допомогу при виходi
на пенсiю, а також здiйснювати деякi iншi виплати, передбаченi колективною угодою.
У таблицях нижче пiдсумовуються компоненти чистих витрат з пенсiйного забезпечення,
визнаних у звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи та у звiтi про фiнансовий стан за
планом.
2014 рiк 2013 рiк
Витрати з пенсiйного забезпечення
Вартiсть поточних послуг 13 502 10 444
Процентнi витрати по зобов’язаннях з пенсiйного забезпечення 33 322 28 709
Вартiсть ранiше наданих послуг: гарантованi виплати - Витрати з пенсiйного забезпечення, визнанi у прибутку та збитку 46 824 39 153
Актуарнi (прибутки)/збитки, визнанi у звiтi про iншi сукупнi доходи (12 471) 8 062
Всього витрат з пенсiйного забезпечення, визнаних у звiтi про прибутки
та збитки та iншi сукупнi доходи 34 353 47 215

2014 рiк 2013 рiк
Змiни у приведенiй вартостi зобов’язання за планом iз встановленими виплатами
Теперiшня вартiсть на початок року 250 743 236 144
Вартiсть поточних послуг 13 502 10 444
Процентнi витрати по зобов’язаннях з пенсiйного забезпечення 33 322 28 709
Актуарнi (прибутки)/збитки, визнанi у звiтi про iншi сукупнi доходи (12 471) 8 062
Пенсiї виплаченi (29 454) (30 616)
Теперiшня вартiсть на кiнець року 255 642 252 743
2014 рiк 2013 рiк
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення
Теперiшня вартiсть нефiнансованого зобов’язання 255 642 252 743
Невизнана вартiсть ранiше наданих послуг - Зобов’язання з пенсiйного забезпечення, визнане у звiтi про фiнансовий стан 255 642 252 743
Далi показанi основнi припущення, застосованi при визначеннi зобов’язання Компанiї за
пенсiйними планами iз встановленими виплатами:
2014 рiк 2013 рiк
Ставка дисконту, % 15.50 14,00
Пiдвищення заробiтної плати у майбутнiх перiодах, % 10.00 10,00
Коефiцiєнт плинностi персоналу, % 5.55 5,80
2014 рiк 2013 рiк 2012 2011 2010
Теперiшня вартiсть нефiнансованого зобов’язання за
планом iз встановленими виплатами
760 135 717 840 640 538 641 426 653 427
Коригування зобов’язань за планом
(65 085) (96 746) (17 400) (42 475) (59 545)
Далi показана чутливiсть зобов’язання за планом iз встановленими виплатами до змiни основних
припущень:
2014 рiк 2013 рiк
(Збiльшення)/зменшення номiнальної ставки дисконту на 1% (6.72%)/7.66% (8,16%) / 7,10%
Збiльшення/(зменшення) номiнальної заробiтної плати на 1% 5.17%/(4.69%) 5,59% / (5,07%)
25. Кредиторська заборгованiсть
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 3 708 247 3 174 720
Кредиторська заборгованiсть за торговими угодами 3 277 212 1 615 551
6 985 459 4 790 271
Балансовi залишки за операцiями з пов’язаними сторонами наведенi у Примiтцi 28.
26. Вiдсотковi кредити та позики
Станом на 31 грудня 2014 року сума отриманих вiдсоткових кредитiв та позик становила 350 000
тис.грн. (2013: нуль). Банкiвськi позики пiдлягають оплатi у 2015 роцi з фiксованою процентною
ставкою 22,5% рiчних. Позики Компанiї деномiнованi в українськiй гривнi. У зв’язку з володiнням
та користуванням позиковими коштами, Компанiя має активи в заставi у виглядi готiвкової
виручки за договорами купiвлi-продажу, що покривають 100% позикових зобов’язань (Примiтка
21).
Кредитний договiр мiстить ряд договiрних зобов’язань та обмежень. У разi порушення Компанiєю
будь-якого з договiрних зобов’язань чи обмежень, кредитор має право на стягнення штрафу.
Справедлива вартiсть поточних позик вiдповiдає їх балансовiй вартостi, оскiльки дисконтування
має несуттєвий ефект. Справедлива вартiсть ґрунтується на дисконтова них грошових потоках, за

використання процентної ставки 22,5% та належить до 2 рiвня iєрархiї джерел справедливої
вартостi.
Станом на 31 грудня 2014 року, Компанiя за кредитним договором має в заставi дебiторську
заборгованiсть у сумi 350 000 тис.грн. (Примiтка 21).
?
27. Договiрнi та умовнi зобов’язання i операцiйнi ризики
Зобов’язання з отримання лiцензiй
Щоб задовольняти вимоги ряду лiцензiй на розвiдувально-пошуковi роботи або вимог спецiальних
дозволiв, Компанiя зобов’язана фiнансувати програми капiталовкладень, пов’язанi з певними
нафтогазовими родовищами. Згiдно з цими програмами, станом на 31 грудня 2014 року Компанiя
не має iнвестицiйних зобов’язань на наступнi перiоди (у 2013 роцi – 264 мiльйони гривень) у
вiдповiдну дiяльнiсть на цих нафтогазових родовищах.
Дотримання вимог податкового законодавства
Компанiя є об’єктом регулярних податкових перевiрок. Iснує можливiсть того, що податковi
органи оскаржать деякi iншi тлумачення податкового законодавства керiвництвом Компанiї, що
може призвести до додаткових витрат, у тому числi пенi, для Компанiї у сумi 39 мiльйонiв гривень
(у 2013 роцi – 791 мiльйон гривень).
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися
по-рiзному й часто змiнюється. 1 сiчня 2015 року набули чинностi змiни до Податкового кодексу
України, внаслiдок чого вiдбулося суттєве реформування податкової системи України. Дiючi
податки включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток пiдприємств, митнi збори та
iншi податки. У результатi може iснувати значна невизначенiсть щодо застосування та тлумачення
нового податкового законодавства водночас iз незрозумiлими або неiснуючими правилами
практичного дотримання нормативних актiв. Вiдповiднi мiсцевi та державнi податковi органи
можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керiвництвом у зв’язку з дiяльнiстю
Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. Останнi подiї в Українi свiдчать про те, що
податковi органи можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та
податкових розрахункiв, тому iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть Компанiї, якi ранiше не
заперечувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi значнi додатковi
суми податкiв, штрафiв та пенi. Податковi органи можуть перевiряти податковi питання у
фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин
перевiрка може стосуватися довших перiодiв.
Нижче перелiченi основнi змiни до законодавства у сферi трансфертного цiноутворення:
· Офiцiйно запроваджений принцип «витягнутої руки».
· Розширений перелiк пов’язаних сторiн та контрольованих операцiй у контекстi нормативних
вимог до трансфертного цiноутворення, при цьому зi списку контрольованих операцiй виключенi
операцiї мiж двома резидентами України.
· Критерiї визнання контрольованих операцiй були окремо встановленi для цiлей податку на
прибуток пiдприємств та для цiлей податку на додану вартiсть (ПДВ).
· Обсяг контрольованих операцiй платника податкiв з одним контрагентом був скорочений до 1
мiльйона гривень або 3% вiд його доходу (за умови, що загальний обсяг доходу платника податкiв
перевищує 20 мiльйонiв гривень за рiк).
· Тривалiсть податкової перевiрки дотримання законодавства у сферi трансфертного
цiноутворення збiльшено до 18 мiсяцiв з можливiстю її подовження на 12 мiсяцiв.
· Скасований прiоритет застосування «офiцiйних джерел» iнформацiї. Можливi джерела
iнформацiї включають: (i) iнформацiю про зiставнi операцiї платника податку, а також iнформацiю
про зiставнi операцiї його контрагента-сторони контрольованої операцiї з непов’язаними особами;
(ii) будь-якi iнформацiйнi джерела, що є загальнодоступними та надають iнформацiю про
спiвставнi операцiї.
· Платники податкiв, якi протягом звiтного перiоду здiйснювали контрольованi операцiї,
зобов’язанi подавати iнформацiю про здiйсненi контрольованi операцiї одночасно з поданням
декларацiї з податку на прибуток пiдприємств (додаток до декларацiї).
· Передбачений законом строк, протягом якого контролюючий орган має право визначати суму

податкових зобов'язань за податковою декларацiєю, подовжено до 2 555 днiв.
· У ходi перевiрки контрольованих операцiй податковi органи мають право провести опитування
працiвникiв платника податку та/або його пов’язаних сторiн.
· Запровадженi новi штрафнi санкцiї за невключення даних про контрольованi операцiї до звiту з
трансфертного цiноутворення (5% суми контрольованих операцiй, без обмеження 100 розмiрами
мiнiмальної заробiтної плати, як це передбачено наразi).
· Були змiненi штрафнi санкцiї за ненадання документацiї з трансфертного цiноутворення (3% вiд
суми контрольованих операцiй, але не бiльше 200 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати за всi
незадекларованi контрольованi операцiї).
· Якщо цiна у контрольованiй операцiї чи показник рентабельностi контрольованої операцiї
знаходиться поза межами дiапазону, що вiдповiдає принципу «витягнутої руки», операцiї з
трансфертного цiноутворення для цiлей оподаткування коригуються iз використанням медiани
дiапазону цiн (рентабельностi) (а не нижчого/верхнього значення дiапазону, як це передбачено
наразi).
Керiвництво вважає, що цiнова полiтика Компанiї ґрунтується на загальних умовах, оскiльки воно
запровадило процедури внутрiшнього контролю для забезпечення вiдповiдностi вимогам нового
законодавства щодо трансфертного цiноутворення. Керiвництво Компанiї подало звiт з
трансфертного цiноутворення та наразi розробляє необхiднi внутрiшнi положення щодо
трансфертного цiноутворення.
Нижче перелiченi основнi змiни, запровадженi до принципiв оподаткування ПДВ:
· З 1 лютого 2015 року впроваджується електронна система адмiнiстрування оподаткування ПДВ,
яка працюватиме у тестовому режимi до 1 липня 2015 року. Протягом цього перiоду всi накладнi з
ПДВ повиннi випускатись в електроннiй формi та реєструватись у Єдиному реєстрi податкових
накладних (за несвоєчасну реєстрацiю податкових накладних передбачено штраф у розмiрi 10-50%
в залежностi вiд кiлькостi днiв порушення термiну реєстрацiї).
· Вся сума ПДВ до вiдшкодування з бюджету, акумульована платником податкiв за попереднi
перiоди, переноситься на залишок коштiв на його власному рахунку ПДВ.
· База оподаткування операцiй з постачання товарiв/послуг не може бути нижче: (i) цiни
придбання таких товарiв/послуг; (ii) собiвартостi самостiйно виготовлених товарiв/послуг; а база
оподаткування операцiй з постачання необоротних активiв не може бути нижче балансової
(залишкової) вартостi за даними бухгалтерського облiку, що склалася станом на початок звiтного
(податкового) перiоду, протягом якого здiйснюються такi операцiї.
· Платники податкiв матимуть змогу повернути надлишкову суму з рахунку ПДВ на поточнi
рахунки.
· З 1 липня 2015 року змiнюються правила облiку податкового кредиту з ПДВ, зокрема до
податкового кредиту мають включатися суми податку, сплаченi (нарахованi) за усiма податковими
накладними (з подальшим нарахуванням зобов’язань з ПДВ у випадку використання придбаних
товарiв/послуг у межах негосподарської дiяльностi чи неоподатковуваних операцiй).
Нижче перелiченi основнi змiни, запровадженi до правил оподаткування податком на прибуток
пiдприємств:
· У 2015 роцi базова ставка податку залишається незмiнною – 18%.
· Термiн подачi рiчної декларацiї за 2015 рiк було подовжено до 1 червня 2016 (вiдповiдна сума
податку має бути сплачена до 10 червня 2016).
· Починаючи з 2015 року, базою для розрахунку податку на прибуток пiдприємств за рiк є
скоригований на податковi рiзницi чистий прибуток до оподаткування, визначений у
бухгалтерському облiку пiдприємства вiдповiдно до НП(С)БО або МСФЗ.
· Платникам податкiв з рiчним доходом за попереднiй рiк, який не перевищує 20 мiльйонiв гривень
(за вирахуванням непрямих податкiв), дозволяється не здiйснювати коригування. Вони зберiгають
право на перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на
прибуток у звiтному перiодi.
· Платники податкiв з рiчним доходом, що перевищує 20 мiльйонiв гривень, зобов’язанi
здiйснювати щомiсячнi авансовi платежi з податку на прибуток пiдприємств (починаючи з травня
2016 року згiдно з новими правилами оподаткування податком на прибуток пiдприємств).

· Податковi органи набули право перевiряти бухгалтерськi облiковi записи платникiв податкiв,
правильнiсть та повноту розрахунку чистого прибутку до оподаткування вiдповiдно до НП(С)БОУ
та МСФЗ.
· Штрафнi санкцiї за податковi правопорушення щодо зобов’язань з податку на прибуток
пiдприємств за 2015 рiк (тобто помилки в розрахунку податку, податковiй звiтностi та повнотi
сплати суми) не передбаченi.
Нижче також перелiченi змiни, запровадженi до правил оподаткування iншими податками i
зборами:
· З дивiдендiв, отриманих вiд резидента-платника податку на прибуток пiдприємств (крiм
дивiдендiв по акцiях, iнвестицiйних сертифiкатах, якi виплачуються iнститутами спiльного
iнвестування) стягується 5% податку на доходи фiзичних осiб.
· Введено додатковий iмпортний збiр у розмiрi 5-10%: 10% на товари, класифiкованi у групах 1-24
УКТ ЗЕД (в основному продукти харчування та сiльськогосподарська продукцiя); 5% на товари,
класифiкованi у групах 25-97 УКТ ЗЕД (решта товарiв).
· Починаючи з 1 сiчня 2015 року практично усi об’єкти житлової та нежитлової нерухомостi
фiзичних та юридичних осiб пiдлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно (з
урахуванням певних пiльг).
· З 1 сiчня 2015 року пiдвищено розмiр збору до Пенсiйного фонду України за операцiями з купiвлi
iноземної валюти з 0,5% до 2%. За операцiями з купiвлi iноземної валюти юридичними особами та
за операцiями з купiвлi iноземної валюти фiзичними з метою погашення кредитiв в iноземнiй
валютi цей збiр не передбачено.
Юридичнi питання
У ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя виступає стороною в рiзних судових процесах
та спорах. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями у разi їх
виникнення внаслiдок таких судових процесiв та спорiв не буде мати суттєвого негативного
впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї, крiм тих, що включенi до
забезпечення за судовими процесами.
Державне регулювання Компанiї
Функцiонування нафтогазової галузi є надзвичайно важливим для України. Вiдповiдно, уряд
України здiйснював i може продовжувати здiйснювати значний вплив на дiяльнiсть Компанiї.
Держава здiйснює вплив через права власностi у НАК «Нафтогаз України», що є основним
акцiонером Компанiї (Примiтка 1).
Соцiальнi зобов’язання
Компанiя здiйснює свiй внесок у пiдтримку та соцiально-економiчний розвиток мiсцевих громад
на територiях, де Компанiя проводить свою дiяльнiсть, у тому числi внески у спорудження,
розвиток та пiдтримку житлових об’єктiв, шкiл, лiкарень, транспортних послуг, рекреацiйних та
iнших соцiальних потреб.
?
28. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони
Сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна з
яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi
рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов’язаними
сторонами до уваги береться сутнiсть цих вiдносин, а не лише юридична форма.
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами були такими:
Акцiонери Компанiї пiд контролем або значним впливом акцiонерiв Дочiрнi пiдприємства Спiльнi
пiдприємст-ва
та основного управлiнського персоналу
На 31 грудня 2014 р.
Чиста сума дебiторської заборгованостi
за основною дiяльнiстю 32 330 72 020 117 327 263 964
Дебiторська заборгованiсть за авансами виданими - 1 081 690 - Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
та iнша кредиторська заборгованiсть 20 605 523 504 - -

Короткостроковi кредити банкiв - 350 000 - Аванси отриманi - 31 675 - На 31 грудня 2013 р.
Чиста сума дебiторської заборгованостi
за основною дiяльнiстю 55 738 2 741 3 189 20 556
Аванси виданi - 868 628 - Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
та iнша кредиторська заборгованiсть 20 191 274 339 - Аванси отриманi - 10 - Статтi доходiв та витрат за операцiями з пов'язаними сторонами за 2014 та 2013 роки були такими:
Акцiонери Компанiї пiд контролем або значним впливом Дочiрнi пiдприємства Спiльнi
пiдприємства
акцiонерiв та основного управлiнського персоналу
2014 рiк
Реалiзацiя товарiв та послуг 28 868 9 403 338 33 683 112 546
Закупiвлi сировини та витратних матерiалiв 19 637 9 200 246 3 382 14
2013 рiк
Реалiзацiя товарiв та послуг 16 766 9 008 693 130 571 48 340
Закупiвлi сировини та витратних матерiалiв 20 191 3 266 929 1 886 3 332
Реалiзацiя товарiв компанiям, що знаходяться пiд контролем або значним впливом акцiонерiв та
основного управлiнського персоналу, включає комiсiйнi доходи у сумi 153 мiльйони гривень (у
2013 роцi – 3 мiльйони гривень). У цих торгових операцiях Компанiя виконувала функцiї агента.
Придбання сировини та витратних матерiалiв в iнших пов’язаних сторiн включає закупiвлю
мазуту у сумi 1 926 155 тисяч гривень (у 2013 – 1 528 228 гривень). В цих торгових операцiях
Компанiя виконувала функцiї агента.
28. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони (продовження)
В 2014 та 2013 роках Компанiя не мала жодних значних операцiй та залишкiв з компанiями,
акцiонером яких є органи державної влади за виключенням операцiй з «Нафтогазом» (акцiонер) та
його дочiрнiми i асоцiйованими компанiями, iнформацiя про якi розкрита вище.
Iнформацiя про оголошених та виплачених протягом року дивiдендах розкрита у Примiтцi 23.
Умови операцiй з пов’язаними сторонами
Балансовi залишки за операцiями з пов’язаними сторонами станом на кожну звiтну дату є
незабезпеченими та безпроцентними, i оплата за ними здiйснюється грошовими коштами. Жодної
гарантiї чи поруки не було надано або отримано стосовно кредиторської або дебiторської
заборгованостi пов’язаних сторiн.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року дебiторська заборгованiсть за операцiями з
пов’язаними сторонами показана за вирахуванням резерву, який складав 81 703 тисяч гривень та
239 356 тисяч гривень, вiдповiдно, та складався з таких компонентiв:
Компанiї пiд контролем або значним впливом акцiонерiв та основного управлiнського персоналу
Спiльнi пiдприємства Всього
На 1 сiчня 2013 р. 89 161 155 805 244 966
Нарахування резерву за рiк - - Сторно невикористаних сум (5 610) - (5 610)
На 31 грудня 2013 р. 83 551 155 805 239 356
Нарахування резерву за рiк - - Сторно невикористаних сум (16 460) (141 193) (157 653)
На 31 грудня 2014 р. 67 091 14 612 81 703
Оцiнка на предмет знецiнення дебiторської заборгованостi пов’язаних сторiн проводиться кожного
фiнансового року шляхом аналiзу фiнансового стану пов’язаної сторони та ринку, на якому
функцiонує пов’язана сторона.
Грошовi кошти та їх еквiваленти та грошовi кошти, використання яких обмежене
Станом на 31 грудня 2014 року Компанiя мала грошовi кошти та їх еквiваленти на рахунках на

загальну суму 189 647 тисяч гривень, включаючи грошовi кошти з обмеженим правом
використання в сумi 69 268 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2013 року – 146 649 тисяч гривень
та 47 267 тисяч гривень, вiдповiдно).
Грошовi кошти, їх еквiваленти та грошовi кошти обмеженого використання розмiщуються у
фiнансовiй установi, якiй на звiтну дату було присвоєно довгостроковий рейтинг «В-»
мiжнародною рейтинговою агенцiєю.
Виплати основному управлiнському персоналу
У 2014 роцi загальна сума винагороди основному управлiнському персоналу склала приблизно 3
858 тисяч гривень без урахування дивiдендiв (у 2013 роцi – 3 252 тисяч гривень). У 2012-2013
роках основному управлiнському персоналу не було нараховано та не було виплачено жодних
дивiдендiв.?
29. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основними фiнансовими зобов’язаннями Компанiї є торгова та iнша кредиторська заборгованiсть i
процентнi кредити. Основною метою цих фiнансових зобов'язань є залучення коштiв для
фiнансування операцiй Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, такi як грошовi кошти та їх
еквiваленти, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, iншi фiнансовi активи, якi виникають
безпосередньо в ходi операцiйної дiяльностi Компанiї.
Головними ризиками, що пов’язанi з фiнансовими iнструментами Компанiї, є валютний ризик,
ризик лiквiдностi, кредитний ризик та процентний ризик. Компанiя переглядає та узгоджує
полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Валютний ризик
Компанiя здiйснює свої операцiї переважно у таких валютах: українська гривня, долар США, євро
та росiйський рубль. Офiцiйний курс гривнi, встановлений Нацiональним банком України (“НБУ”)
на визначенi дати, був таким:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Долар США 15,77 7,99
Євро 19,23 11,04
Росiйський рубль 0,30 0,25
Короткостроковi та довгостроковi позики, торгова дебiторська та кредиторська заборгованiсть та
забезпечення деномiнованi в iноземнiй валютi, призводять до виникнення валютного ризику.
Компанiя не здiйснювала операцiй з метою хеджування цих валютних ризикiв.
Валютнi ризики, визначення яких наведене в МСФЗ 7, виникають у зв’язку з фiнансовими
iнструментами, якi деномiнованi у валютi, що не є функцiональною валютою Компанiї. У таблицi
далi показана чутливiсть прибутку Компанiї до оподаткування до обґрунтовано можливих змiн
обмiнного курсу iноземних валют при незмiнностi iнших змiнних.
На 31 грудня 2014 р. Збiльшення/ (зменшення) обмiнного курсу Вплив на прибуток/(збиток) до
оподаткування
Гривня/долар США 50% (1 030 117)
Гривня/євро 50% 726 490
Гривня/долар США -50% 1 030 117
Гривня/євро -50% (726 490)
На 31 грудня 2013 р. Збiльшення/ (зменшення) обмiнного курсу Вплив на прибуток/(збиток) до
оподаткування
Гривня/долар США 30% (405 139)
Гривня/євро 30% 74 302
Гривня/росiйський рубль 30% (159)
Гривня/долар США -30% 405 139

Гривня/євро -30% (74 302)
Гривня/росiйський рубль -30% 159
29. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Ризик лiквiдностi
Метою Компанiї є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування шляхом
використання умов кредитування, що надаються постачальниками та банками.
Компанiя аналiзує свої активи та зобов’язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть залежно
вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних iнструментiв.
У таблицi далi показано аналiз фiнансових зобов’язань Компанiї за строками погашення станом на
31 грудня на основi недисконтованих платежiв за договором:
31 грудня 2014 р. До 6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв 1-3 роки Всього
Поточнi зобов’язання
Поточна частина довгострокового боргового зобов’язання 39 375 389 375 - 428 750
Кредиторська заборгованiсть 6 985 459 - - 6 985 459
Нарахування та iншi зобов’язання 442 506 - - 442 506
7 467 340 389 375 - 7 856 715
31 грудня 2013 р. До 6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв 1-3 роки Всього
Поточнi зобов’язання
Поточна частина довгострокового боргового зобов’язання 39 818 - - 39 818
Кредиторська заборгованiсть 4 689 694 - - 4 689 694
Нарахування та iншi зобов’язання 1 361 412 - - 1 361 412
6 090 924 - - 6 090 924
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти Компанiї, якi потенцiйно є предметом значної концентрацiї кредитного
ризику, включають в основному грошовi кошти та їх еквiваленти, грошовi кошти обмеженого
використання, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та передоплати за фiнансовi
iнструменти.
Аванси виданi приватним українським компанiям якi не мають кредитного рейтингу та є
найбiльшими клiєнтами Компанiї.
Дебiторська заборгованiсть за експортними угодами врахована вiд приватних iноземних компанiй
якi не мають кредитного рейтингу. В 2014 середнiй рiвень оборотностi дебiторської
заборгованостi Компанiї становив менше 100 днiв (2013: менше 30 днiв).
Торгова дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть врахована вiд публiчних та
приватних українських компанiй, бiльшiсть з яких не має кредитного рейтингу.
Грошовi кошти, їх еквiваленти та грошовi кошти обмеженого використання розмiщуються у
фiнансовiй установi, якiй на звiтну дату було присвоєно довгостроковий рейтинг «В-»
мiжнародною рейтинговою агенцiєю.
Керiвництво має визначену кредитну полiтику i постiйно контролює виникнення кредитного
ризику. Кредитнi оцiнки виконуються щодо всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад
встановлений лiмiт. Бiльшiсть продажiв Компанiї здiйснюються споживачам, якi мають належну
кредитну iсторiю, або на умовах попередньої оплати. Компанiя не вимагає забезпечення пiд свої
фiнансовi активи.
Показники кредитного ризику Компанiї постiйно контролюються та аналiзуються в кожному
окремому випадку на основi статистичної iнформацiї щодо погашення заборгованостi, вiдповiдно,
керiвництво Компанiї вважає, що не iснує суттєвого ризику виникнення збиткiв у Компанiї понад
суму визнаних резервiв пiд зменшення корисностi, створених за кожним таким активом.
Максимальний кредитний ризик дорiвнює балансовiй вартостi торгової та iншої дебiторської
заборгованостi, авансiв виданих та грошових коштiв i їх еквiвалентiв та грошових коштiв
обмеженого використання.

29. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Управлiння ризиком капiталу
Основною метою Компанiї стосовно управлiння капiталом є забезпечення стабiльної
кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для ведення дiяльностi Компанiї i
максимiзацiї прибутку акцiонерiв.
Компанiя управляє структурою капiталу та змiнює її вiдповiдно до змiн економiчних умов. Цiлями
Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення можливостi безперервної дiяльностi Компанiї з
метою забезпечення прибутку для акцiонерiв та вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також
забезпечення фiнансування поточних потреб Компанiї, її капiтальних витрат та стратегiї розвитку
Компанiї. Компанiя розглядає позиковий капiтал та акцiонерний капiтал як основнi джерела
формування капiталу.
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Процентнi кредити та позиковi кошти 350 000 39 818
Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти (188 006) (92 027)
Чистий борг 161 994 (52 209)
Власний капiтал 14 817 706 17 621 182
Власний капiтал та чистий борг 14 979 700 17 568 973
Коефiцiєнт платоспроможностi 1,08% (0,30%)
Керiвництво постiйно контролює рiвень капiталу, використовуючи коефiцiєнт платоспроможностi,
який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу та чистої
заборгованостi та може вносити змiни до полiтики i цiлей управлiння структурою капiталу в
результатi змiн в операцiйному середовищi, змiн оцiнки учасниками ринку перспектив змiни цiн
чи стратегiї розвитку Компанiї.
30. Фiнансовi iнструменти та справедлива вартiсть
Фiнансовi iнструменти за категорiями
З метою представлення за МСБО 39, Фiнансовi Iнструменти: Визнання та Врахування, Компанiя
класифiкує фiнансовi активи за такими категорiями: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть, (б)
фiнансовi активи для подальшого продажу.
Станом на 31 грудня 2014 Компанiя мала наявнi для продажу фiнансовi активи у сумi 10 433 тис.
гривень (2013: 10 433 тис. гривень). Решта фiнансових активiв компанiї належить до категорiї
позики та дебiторська заборгованiсть.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року всi фiнансовi зобов’язання Компанiї були
врахованi за амортизованою вартiстю.
Справедлива вартiсть
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань вiдображена за сумою, на яку може бути
обмiняний iнструмент у результатi поточної угоди мiж бажаючими укласти таку угоду сторонами,
iншої нiж примусовий продаж або лiквiдацiя.
Для визначення справедливої вартостi використовувались такi методи та припущення:
• Справедлива вартiсть грошових коштiв, дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю,
кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iнших поточних зобов’язань приблизно
дорiвнює їх балансовiй вартостi, що обумовлено короткостроковiстю цих iнструментiв.
• Керiвництво вважає, що процентна ставка довгострокових кредитiв з фiксованою процентною
ставкою приблизно дорiвнює ринковiй процентнiй ставцi, за якою Компанiя могла б позичити
кошти на звичайних комерцiйних умовах. Отже, станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012
року балансова вартiсть цих кредитiв не вiдрiзнялась суттєво вiд їх розрахованої справедливої
вартостi.
• Справедлива вартiсть кредитiв працiвникам та iншої довгострокової дебiторської заборгованостi,
банкiвських кредитiв та iнших фiнансових зобов’язань оцiнюється шляхом дисконтування
майбутнiх грошових потокiв iз використанням ставок, наявних на даний момент для позик на
схожих умовах, зi схожим кредитним ризиком та строками погашення, що залишились.

• Справедлива вартiсть iнвестицiй в iнструменти капiталу, що не мають котирувань, оцiнюється на
основi первiсної вартостi за вирахуванням резерву на знецiнення.
Для нафтогазових активiв та iнших основних засобiв оцiнка справедливої вартостi була виконана,
використовуючи вхiднi данi рiвня 3, що не пiдкрiпленi iнформацiєю, що спостерiгаються на ринку.
31. Подiї пiсля звiтного перiоду
Як зазначено у Примiтцi 2, полiтична та економiчна ситуацiя в Українi залишається нестабiльною
внаслiдок продовження збройного протистояння та воєнних дiй на окремих територiях Донецької i
Луганської областей.
Продовження тексту приміток
н/д
Продовження тексту приміток
н/д

