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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно
відображає, у всіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства
„Укргазвидобування” (надалі – „Підприємство”) на 31 грудня 2015 року і результати його
діяльності, рух грошових коштів та зміни у капіталі за рік, який закінчився цією датою, а також
за розкриття основних принципів облікової політики та іншої пояснювальної інформації,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – „МСФЗ”).
При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:






належний вибір та застосування облікової політики;
представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує
прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є недостатнім
для розуміння користувачами звітності впливу конкретних операцій, інших подій та умов
на фінансовий стан та фінансові показники діяльності Підприємства; та
здійснення оцінки щодо здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на
безперервній основі.

Керівництво також несе відповідальність за:







розробку, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього
контролю;
ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати
та пояснити операції Підприємства і розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її
фінансового стану і яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність
фінансової звітності Підприємства вимогам МСФЗ;
ведення облікової документації та бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства
України;
застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Підприємства; та
запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень.

Фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, була затверджена
керівництвом Підприємства 20 травня 2016 року.
Від імені Керівництва Підприємства:

Голова Правління

Прохоренко О. В.

Головний бухгалтер

Сидорчук Т. В.
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Керівництву та акціонеру Публічного акціонерного товариства „Укргазвидобування”:
Ми провели аудит наведеної фінансової звітності, Публічного акціонерного товариства
„Укргазвидобування” (надалі – „Підприємство”), яка складається із звіту про фінансовий стан
на 31 грудня 2015 року, звіту про сукупні прибутки та збитки, звіту про зміни у власному
капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, який закінчився на зазначену дату, а також
основних принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток.
Відповідальність керівництва за фінансову звітність
Керівництво відповідає за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також за створення такої
системи внутрішнього контролю, яка, на думку керівництва, є необхідною для складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.
Ці стандарти вимагають дотримання вимог професійної етики, а також планування та проведення
аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
Аудит включає виконання процедур для отримання аудиторських доказів, які підтверджують
суми та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур базується на професійному
судженні аудиторів, включно з оцінкою ризиків щодо суттєвих викривлень фінансової звітності у
результаті шахрайства або помилки. Оцінка таких ризиків включає огляд системи внутрішнього
контролю над підготовкою та достовірним поданням Підприємством фінансової звітності для
розробки аудиторських процедур, які відповідають цим обставинам, а не для надання висновку
щодо ефективності системи внутрішнього контролю Підприємства. Аудит включає також оцінку
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених
керівництвом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої
умовно-позитивної думки.

Назва «Делойт» стосується однієї або більшої кількості юридичних осіб, що належать до складу «Делойт Туш Томацу Лімітед», приватної
компанії, відповідальність учасників якої обмежена наданими ними гарантіями, зареєстрованої згідно із законодавством Великобританії;
причому кожна з таких юридичних осіб є самостійною і незалежною юридичною особою. Детальний опис юридичної структури «Делойт Туш
Томацу Лімітед» і юридичних осіб, які входять до її складу, представлений у мережі Інтернет за адресою: www.deloitte.com/about.
© 2016 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК». Всі права застережено.
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Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
1) Як зазначено у Примітці 4 до цієї фінансової звітності, Підприємство прийняло модель
переоцінки для обліку своїх основних засобів та незавершених капітальних інвестицій, що
вимагає проведення переоцінок із достатньою регулярністю таким чином, щоб балансова
вартість основних засобів та незавершених капітальних інвестицій станом на звітну дату
суттєво не відрізнялась від їхньої справедливої вартості. Підприємство проводило переоцінки
основних засобів та незавершених капітальних інвестицій станом на 31 грудня 2014 та
2009 років. Переоцінка основних засобів станом на 31 грудня 2014 року, яку провело
Підприємство, продемонструвала, що справедлива вартість основних засобів суттєво
відрізнялась від їх балансової вартості до переоцінки. Зважаючи на результати останньої
переоцінки та істотні економічні зміни, які відбулися після попередньої переоцінки основних
засобів станом на 31 грудня 2009 року, ми вважаємо, що різниця між справедливою та
балансовою вартостями основних засобів була суттєвою і станом на 31 грудня 2013 року.
Істотні економічні зміни, які відбулися після останньої переоцінки станом на 31 грудня
2014 року, включно зі змінами у цінах продажу природного газу Підприємства, рентної плати
та вартості будівельних робіт, є показниками потенційних суттєвих змін у справедливій
вартості основних засобів станом на 31 грудня 2015 року. За умов відсутності незалежної
переоцінки основних засобів станом на 31 грудня 2015 та 2013 років, ми не мали змоги
отримати достатні та належні аудиторські докази щодо впливу цього питання на основні засоби
і незавершені капітальні інвестиції Підприємства загальною балансовою вартістю
48 719 315 тисяч гривень та 30 927 629 тисяч гривень, відповідно, а також відповідного впливу
на резерв переоцінки та відстрочені податкові зобов’язання станом на ці дати, інший сукупний
дохід, збитки від зменшення корисності основних засобів та витрати з податку на прибуток за
роки, які закінчилися 31 грудня 2015 та 2014 років, а також витрат по зносу, виснаженню та
амортизації, за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року. У зв’язку з цим ми не мали змоги
визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум.
2) Як зазначено у Примітці 5 до цієї фінансової звітності, облік виснаження нафтогазових
активів здійснюється із використанням методу суми одиниць продукції пропорційно до
підтверджених розроблених запасів вуглеводнів. Керівництво залучило незалежного експерта
для оцінки запасів вуглеводнів станом на 31 грудня 2014 року. Таким чином, така оцінка є
неспівставною з оцінкою станом на 31 грудня 2013 року, оскільки оцінка 2013 року базувалась
виключно на внутрішніх оцінках керівництва. За умов неспівставності цих оцінок, ми не мали
змоги отримати достатні та належні аудиторські докази щодо впливу цього питання на витрати
по виснаженню нафтогазових активів Підприємства у сумі 1 647 423 тисячі гривень за рік, який
закінчився 31 грудня 2014 року. Аудиторська думка попереднього аудитора стосовно
фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, була відповідним чином
модифікована. Наша думка щодо фінансової звітності за поточний рік також модифікована
внаслідок можливого впливу цього питання на співставність даних поточного періоду та
порівняльних даних.

5

3) Як викладено у Примітці 14 до цієї фінансової звітності, станом на 31 грудня 2015 та
2014 років Підприємство має інвестиції в спільні підприємства балансовою вартістю
1 442 232 тисячі гривень та 1 526 522 тисячі гривень, відповідно, та з часткою Підприємства у
результатах спільних підприємств після оподаткування у сумах 18 166 тисяч гривень збитку та
708 840 тисяч гривень прибутку, за роки, які закінчилися на зазначені дати, відповідно, та які
обліковуються із використанням методу участі в капіталі. На нашу думку, певні договори про
спільну діяльність мають обліковуватися як спільна операція, що передбачає окреме визнання
Підприємством у цій фінансовій звітності своєї частки у активах і зобов’язаннях спільної
діяльності, та своєї частки у доходах від реалізації та витратах спільної діяльності. Нам не
вдалося визначити вплив цього відхилення від МСФЗ 11 „Спільна діяльність” та
незастосування деякими спільними підприємствами єдиної з Підприємством облікової
політики, як вимагається МСБО 28 „Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства” оскільки
ми не отримали доступу до перевіреної незалежним аудитом фінансової звітності та фінансової
інформації спільних підприємств, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності. Як наслідок, ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких
коригуваннях цих сум.
4) Як викладено у Примітці 4, протягом січня-липня 2015 року Підприємство понесло
витрати на:




придбання запасів у сумі 225 079 тисяч гривень, що були включені до складу собівартості
реалізації, та щодо яких первинні документи були вилучені представниками прокуратури
України в межах слідства, що проводиться останньою;
придбання основних засобів у сумі 157 254 тисячі гривень, та щодо яких проводиться
слідство прокуратурою України.

Як вказано у примітках, зазначених вище, сутність таких витрат може відрізнятися від їхньої
юридичної форми згідно з первинними документами. Нам не вдалося отримати достатніх та
належних аудиторських доказів, щоб зробити висновок стосовно сум та характеру наведених
вище операцій, а також їх класифікації в фінансовій звітності за рік, який закінчився 31 грудня
2015 року. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких
коригуваннях цих сум.
5) Як зазначено у Примітці 21 до цієї фінансової звітності співробітники Підприємства мають
право на пенсійні виплати. Підприємство оцінило і визнало зобов’язання за планами зі
встановленими виплатами станом на 31 грудня 2014 року у сумі 1 052 526 тисяч гривень. Нам
не вдалося отримати достатніх та належних аудиторських доказів стосовно деяких припущень,
зроблених Підприємством для оцінки таких зобов’язань, як наслідок, ми не змогли оцінити
вплив цього питання на зобов’язання з пенсійного забезпечення станом на 31 грудня 2014 року
та результати переоцінки зобов’язання за виплатами працівникам, що були визнані у складі
іншого сукупного збитку у сумах 308 752 тисячі гривень та 64 588 тисяч гривень, і відповідних
витрат на персонал у сумах 84 796 тисяч гривень та 30 850 тисяч гривень за роки, які
закінчилися 31 грудня 2014 та 2013 років, відповідно. Аудиторська думка попереднього
аудитора стосовно фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року була
відповідним чином модифікована. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи існувала
потреба в будь-яких коригуваннях цих сум.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за виключенням можливого впливу питань, викладених у підставі для
висловлення умовно-позитивної думки, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, фінансовий стан Підприємства на 31 грудня 2015 року та його фінансові
результати, та рух грошових коштів за рік, який закінчився на зазначену дату у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
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Пояснювальний параграф
Наведена фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Підприємство
здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Як зазначено у Примітці 3,
поточні зобов’язання Підприємства перевищували його оборотні активи станом на 31 грудня
2015 та 2014 років на суму 972 937 тисяч гривень та 394 180 тисяч гривень, відповідно.
Ці умови створюють суттєву невизначеність щодо здатності Підприємства продовжувати свою
діяльність на безперервній основі без подальшої реструктуризації позик. Плани керівництва
стосовно цих питань викладені у Примітці 3 до цієї фінансової звітності. Фінансова звітність не
містить жодних коригувань, які могли б знадобитися у результаті вирішення цієї
невизначеності. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Ми також звертаємо Вашу увагу на Примітку 2 до цієї фінансової звітності, у якій йдеться про
те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також
їхнє остаточне врегулювання, неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони
можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Підприємства.
Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Ми далі звертаємо вашу увагу на Примітку 6 до цієї фінансової звітності, у якій йдеться про те,
що до звіту про фінансовий стан Підприємства на 31 грудня 2014 року були внесені
коригування. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Інші питання
Аудит фінансової звітності Підприємства за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, до
внесення коригувань, що наведені у Примітці 6 до фінансової звітності, провів інший аудитор,
чий звіт від 14 серпня 2015 року містив умовно-позитивну думку щодо цієї фінансової
звітності, із таких причин:







неможливості спостерігати інвентаризацію запасів станом на 31 грудня 2014 та
2013 років;
відсутності незалежної оцінки основних засобів Підприємства станом на 31 грудня 2014
та 2013 років;
відсутності незалежної оцінки запасів вуглеводнів Підприємства станом на 31 грудня
2014 та 2013 років для визначення зносу нафтогазових активів;
неможливості визначити балансову вартість інвестицій Підприємства в спільні
підприємства через різниці в облікових політиках спільних підприємств та Підприємства;
неможливості отримати докази щодо повноти зобов’язання з податку на прибуток та
залишків відстроченого податку станом на 31 грудня 2013 року;
неможливості отримати докази та відсутність оцінки зобов’язань з пенсійних виплат та
виплат після виходу на пенсію станом на 31 грудня 2014 та 2013 років.

20 травня 2016 року
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

2015

2014
(скориговано,
Примітка 6)

21 864 708
(18 606 031)

9 695 686
(7 007 844)

3 258 677

2 687 842

(359 209)
192 331
(1 457 555)

(307 228)
385 992
(2 450 238)

1 634 244

316 368

(676 440)
53 237

(621 052)
-

(18 166)
(705 749)

708 840
(863 140)

287 126

(458 984)

(529 191)

230 921

(242 065)

(228 063)

Примітки
Доходи від реалізації
Собівартість реалізації

7
8

Валовий прибуток
Адміністративні витрати та витрати на збут
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати

9
10

Операційний прибуток
Фінансові витрати
Фінансові доходи
Частка у результатах спільних підприємств після
оподаткування
Чистий збиток від неопераційної курсової різниці

11

Прибуток/(збиток) до оподаткування
(Витрати)/вигода з податку на прибуток

12

Збиток за рік
Інший сукупний (збиток)/дохід
Статті, які не можна рекласифікувати у
подальшому на прибуток або збиток, за
вирахуванням податку на прибуток:
Переоцінка основних засобів
Вплив податку на прибуток

13
12

-

19 572 263
(3 788 861)

Переоцінка зобов’язання за виплатами працівникам
Вплив податку на прибуток

21
12

(375 195)
67 534

(308 752)
60 416

Зміна в оцінці резерву на виведення активів з
експлуатації
Вплив податку на прибуток

21
12

(384 896)
69 281

7 226
(1 301)

Інші сукупні (збитки)/доходи за рік

(623 276)

15 540 991

Всього сукупних (збитків)/доходів за рік

(865 341)

15 312 928

Ця фінансова звітність затверджена до випуску від імені Підприємства 20 травня 2016 року:
Голова Правління

Прохоренко О. В.

Головний бухгалтер

Сидорчук Т. В.

Примітки на сторінках 12-52 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року
(скориговано,
Примітка 6)

48 719 315
1 442 232
68 172
21 000

48 454 972
1 526 522
36 166
6 828

50 250 719

50 024 488

1 967 935
1 039 738
1 068 204
538 787

1 146 251
2 658 940
96 758
168
236 158

4 614 664

4 138 275

54 865 383

54 162 763

3 854 125
33 056 401
1 335 271
4 058 803

3 854 125
33 377 619
1 335 271
4 731 237

42 304 600

43 298 252

2 003 335
4 969 847
-

1 163 406
5 077 511
91 139

6 973 182

6 332 056

3 142 610
286 593
578 699
1 197 409
382 290

2 605 171
261 516
437 272
1 228 496
-

5 587 601

4 532 455

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

12 560 783

10 864 511

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

54 865 383

54 162 763

Примітки
АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби
Інвестиції в спільні підприємства
Нематеріальні активи
Інші необоротні активи

13
14

Всього необоротних активів
Оборотні активи
Запаси
Торгова дебіторська заборгованість
Передоплати видані та інші оборотні активи
Передоплата з податку на прибуток
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках

15
16
17
18

Всього оборотних активів
ВСЬОГО АКТИВИ
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Акціонерний капітал
Резерв переоцінки
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток

19
19

Всього власний капітал
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання
Довгострокові резерви
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання

21
12

Всього довгострокових зобов’язань
Короткострокові зобов’язання
Короткострокові позики
Короткострокові резерви
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
Податок на прибуток до сплати
Всього короткострокових зобов’язань

20
21
22
12

Ця фінансова звітність затверджена до випуску від імені Підприємства 20 травня 2016 року:
Голова Правління

Прохоренко О. В.

Головний бухгалтер

Сидорчук Т. В.

Примітки на сторінках 12-52 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Акціонерний
капітал

Резерв
переоцінки

Додатковий
капітал

Нерозподілений
прибуток

3 854 125

17 785 565

1 335 271

5 010 363

Чистий збиток (скориговано, Примітка 6)

-

-

-

(228 063)

(228 063)

Інший сукупний дохід:
Переоцінка основних засобів (скориговано, Примітка 6)
Переоцінка зобов’язання за виплатами працівникам
Зміна в оцінці резерву на виведення активів з експлуатації

-

15 783 402
5 925

-

(248 336)
-

15 783 402
(248 336)
5 925

Разом сукупний дохід (скориговано, Примітка 6)

-

15 789 327

-

(476 399)

15 312 928

Перенесення резерву переоцінки по основних засобах, що вибули
(скориговано, Примітка 6)

-

(197 273)

-

197 273

-

3 854 125

33 377 619

1 335 271

4 731 237

43 298 252

Чистий збиток

-

-

-

(242 065)

(242 065)

Інший сукупний збиток:
Переоцінка зобов’язання за виплатами працівникам
Зміна в оцінці резерву на виведення активів з експлуатації

-

(315 615)

-

(307 661)
-

(307 661)
(315 615)

Разом сукупний збиток

-

(315 615)

-

(549 726)

(865 341)

Перенесення резерву переоцінки по основних засобах, що вибули
Виплата дивідендів (Примітка 19)

-

(5 603)
-

-

5 603
(128 311)

(128 311)

1 335 271

4 058 803

42 304 600

На 31 грудня 2013 року

На 31 грудня 2014 року (скориговано, Примітка 6)

На 31 грудня 2015 року

3 854 125

33 056 401

Всього власний
капітал
27 985 324

Ця фінансова звітність затверджена до випуску від імені Підприємства 20 травня 2016 року:
Голова Правління

Прохоренко О. В.

Головний бухгалтер

Сидорчук Т. В.

Примітки на сторінках 12-52 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Примітки
ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Прибуток/ (збиток) до оподаткування
Коригування на:
Знос основних засобів і амортизацію нематеріальних активів
Збиток від вибуття та зменшення корисності основних засобів
Фінансові витрати
Фінансові доходи
Зміну резервів
Витрати зі створення резерву на покриття збитків від сумнівної
заборгованості
Списання кредиторської заборгованості
Частку у результатах спільних підприємств після оподаткування
Чистий збиток від курсових різниць
Зміни в робочому капіталі:
Торгова дебіторська заборгованість
Запаси
Передоплати видані та інші оборотні активи
Торгова кредиторська заборгованість та інші довгострокові
зобов’язання
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання

10

Грошові кошти, отримані від операційної діяльності

18
14

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній
діяльності
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Надходження від позик
Погашення позик
Відсотки сплачені
Чисті грошові кошти, використані в фінансовій
діяльності
Чисте (зменшення)/збільшення грошових коштів та їх еквівалентів
18

Вплив змін курсів обміну валют на залишок грошових коштів та їх
еквівалентів, утримуваних в іноземних валютах
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА КІНЕЦЬ РОКУ

(458 984)

3 366 615
109 259
676 440
(53 237)
(31 625)

18

2 251 659
1 878 889
621 052
32 524

6 409
(10 428)
18 166
637 943

775
(27 013)
(708 840)
783 134

1 699 337
(821 684)
(963 730)

221 226
(308 328)
(21 356)

(114 337)
(31 091)

(381 826)
158 264

(117 549)

Чисті грошові кошти, отримані від операційної
діяльності

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА ПОЧАТОК РОКУ

287 126

4 775 163

Податок на прибуток сплачений

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Придбання основних засобів і нематеріальних активів
Розміщення банківських депозитів
Відсотки отримані
Дивіденди, отримані від спільних підприємств

2015

2014
(скориговано,
Примітка 6)

4 041 176
(362 356)

4 657 614

3 678 820

(3 777 553)
(373 100)
53 237
56 678

(2 114 127)
46 091

(4 040 738)

(2 068 036)

(217 100)
(474 927)

241 034
(1 294 118)
(476 193)

(692 027)

(1 529 277)

(75 151)

81 507

236 158

149 000

4 680

5 651

165 687

236 158

Ця фінансова звітність затверджена до випуску від імені Підприємства 20 травня 2016 року:
Голова Правління

Прохоренко О. В.

Головний бухгалтер

Сидорчук Т. В.

Примітки на сторінках 12-52 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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1.

ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” (надалі – „Підприємство”) було
створене 28 серпня 1998 року як дочірнє підприємство, що повністю належить Національній
акціонерній компанії „Нафтогаз України” (надалі – НАК „Нафтогаз України” або „Акціонер”),
в ході реформування нафтогазової галузі України. 27 грудня 2012 року Підприємство було
реорганізоване в Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” з Дочірньої компанії
„Укргазвидобування” НАК „Нафтогаз України” згідно розпорядження Кабінету Міністрів
України від 13 червня 2012 року. Підприємство здійснює пошук і розвідку родовищ нафти і
газу, їх розробку, а також видобуток, транспортування і переробку вуглеводневої сировини і
реалізацію нафтопродуктів.
Станом на 31 грудня 2015 року до складу Підприємства входили три видобувні управління,
управління з буріння свердловин, управління з переробки газу і газового конденсату, а також
науково-дослідні та допоміжні підрозділи. Жоден з цих підрозділів не є юридичною особою.
Крім цього, Підприємство уклало ряд договорів про спільну діяльність з розвідки та розробки
нафтогазових покладів в Україні.
Юридична адреса Підприємства: вул. Кудрявська 26/28, Київ, Україна.

2.

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

У 2015 році продовжувався збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької
областей і не відбулося мирного врегулювання конфлікту, як було передбачено Мінськими
угодами.
У 2015 році українська економіка знаходилася в стані рецесії, її валовий внутрішній продукт
скоротився на 10% (2014: 7%), а річний рівень інфляції досягнув 43% (2014: 25%).
Несприятливі умови на ринках, на яких Україна торгує своїми основними товарами,
продовжували впливати на девальвацію української гривні стосовно основних іноземних
валют. Українські компанії і банки продовжували потерпати через неможливість отримати
фінансування як на внутрішніх, так і на міжнародних фінансових ринках.
Національний банк України („НБУ”) подовжив дію низки заходів, запроваджених у 2014 році і
направлених на обмеження відтоку іноземної валюти з країни, включаючи, обов’язковий
продаж валютних надходжень, певні обмеження на придбання іноземної валюти на
міжбанківському ринку і на використання іноземної валюти під час здійснення розрахункових
операцій, а також обмеження на грошові перерахування закордон.
На початку 2015 року уряд України погодив з МВФ чотирирічну програму про надання кредиту
на суму 17,5 мільярда доларів США для підтримки економічної стабілізації України. Програма
визначає перелік реформ, які мають бути проведені урядом України для відновлення сталого
розвитку у середньостроковій перспективі.
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У 2015 році політичні та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією
залишалися напруженими, що призвело до суттєвого скорочення торгово-економічного
співробітництва. Із 1 січня 2016 року набула чинності Угода про асоціацію України з
Європейським Союзом у частині вільної торгівлі. У кінці 2015 року Російська Федерація
денонсувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною, і обидві країни оголосили про нові
торгові обмеження.
Стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від здатності уряду
України продовжувати реформи та зусиль НБУ із подальшої стабілізації банківського сектору,
а також здатності української економіки загалом адекватно реагувати на зміни на ринках. При
цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації, а також вплив цих факторів на
Підприємство, його клієнтів та субпідрядників на разі складно передбачити.

3.

БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Станом на 31 грудня 2015 року короткострокові зобов’язання Підприємства перевищували
оборотні активи на 972 937 тисяч гривень (31 грудня 2014 року: 394 180 тисяч гривень).
Підприємство отримало в 2015 році збиток в розмірі 242 065 тисяч гривень (2014:
228 063 тисячі гривень). Підприємство продовжувало реалізовувати газ одноосібному
акціонеру НАК „Нафтогаз України” по ціні 1 590 гривень за 1 тисячу м3 газу з 1 травня
2015 року, в той час як середньоринкова ціна газу, що реалізовувався промисловим
споживачам, була від 3 113 гривень до 5 900 гривень за 1 тисячу м3 згідно постанов
Національної комісії регулювання електроенергетики України. В 2016 році постановою
Кабінету Міністрів України ціна газу як товару для НАК „Нафтогаз України” була збільшена
до 4 849 гривень за 1 тисячу м3, що має позитивно вплинути на рентабельність підприємства.
В той же час, у 2015 році Підприємство отримало позитивні грошові потоки від операційної
діяльності в розмірі 4 657 614 тисяч гривень (2014: 3 678 820 тисяч гривень). Крім того,
керівництво вважає, що Підприємство зможе розрахуватися по всіх зобов’язаннях, коли
настане дата платежу, та буде спроможне продовжувати терміни погашення за усіма кредитами
від банків, протягом періоду необхідного для накопичення достатньої суми грошових коштів.
Після звітної дати по кредиту у сумі 1 080 030 тисяч гривень, по якому дата погашення настала
до дати затвердження цієї фінансової звітності, термін погашення був подовжений на рік. По
кредитах у сумі 685 316 тисяч гривень, по яких дата погашення настала до дати затвердження
цієї фінансової звітності, на дату затвердження цієї фінансової звітності Підприємство вело
переговори з банком стосовно подовження термінів погашення за своїми борговими
зобов’язаннями.
Керівництво продовжує реалізовувати заходи щодо підвищення рентабельності діяльності та
подальшого покращення фінансового стану Підприємства і вважає, що застосування принципу
безперервної діяльності при складанні цієї фінансової звітності є доречним. Відповідно, ця
фінансова звітність була складена на основі припущення, що Підприємство здатне
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, що передбачає реалізацію активів та
погашення зобов’язань в ході звичайної господарської діяльності.
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4.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Заява про відповідність – Ця фінансова звітність була підготовлена у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності („МСФЗ”).
Основа підготовки фінансової звітності – Фінансова звітність Підприємства була підготовлена
на основі принципу історичної вартості, за винятком основних засобів, які оцінюються за
справедливою вартістю.
Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації,
сплаченої в обмін на товари та послуги.
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена
за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно
від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці із використанням
іншого методу оцінювання.
До складу активів (переважно основних засобів) і витрат включені видатки та витрати на
придбання запасів у сумі 157 254 тисячі гривень та 225 079 тисяч гривень за січень-липень
2015 року, відповідно (2014: 188 391 тисяча гривень та 231 961 тисяча гривень, відповідно).
Класифікація та відображення цих видатків у фінансовій звітності була зроблена на підставі
даних відповідної первинної документації. Проте, зважаючи на наявну у поточного керівництва
Підприємства інформацію, існують певні підстави вважати, що сутність таких видатків може
відрізнятися від їх юридичної форми згідно з первинними документами.
Нові і переглянуті МСФЗ у фінансовій звітності. Підприємство прийняло до застосування
такі нові і переглянуті стандарти і тлумачення, а також поправки до них, випущені Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку („РМСБО”), які набули обов’язкової чинності
для облікових періодів, які починають діяти на або після 1 січня 2015 року:




Поправки до МСФЗ 19 „Виплати працівникам” – Пенсійні плани з визначеними
виплатами: внески працівників;
Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2010-2012 років;
Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2011-2013 років.

Прийняття до застосування цих стандартів та інтерпретацій не мало суттєвого впливу на суми,
відображені у цій фінансовій звітності.
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Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності. На дату затвердження
цієї фінансової звітності такі нові та переглянуті МСФЗ і тлумачення, а також поправки до них
були випущені, але ще не набули чинності:

Стандарти та тлумачення
Поправки до МСБО 1 „Подання фінансової звітності” – Ініціатива з
розкриття
Поправки до МСФЗ 10 „Консолідована фінансова звітність”, МСФЗ 12
„Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах
господарювання” та МСБО 28 „Інвестиції в асоційовані і спільні
підприємства” (2011) – Інвестиційні підприємства: застосування
виключення щодо консолідації
МСФЗ 14 „Відстрочені рахунки тарифного регулювання”
Поправки до МСФЗ 11 „Спільна діяльність” – Облік операцій
придбання часток у спільних операціях
Поправки до МСБО 16 „Основні засоби” і МСБО 38 „Нематеріальні
активи” – Роз’яснення щодо прийнятних методів зносу та амортизації
Поправки до МСБО 16 „Основні засоби” та МСБО 41 „Сільське
господарство” – Сільське господарство: Плодоносні рослини
Поправки до МСБО 27 „Окрема фінансова звітність” – Застосування
методу участі в капіталі в окремій фінансовій звітності
Щорічні вдосконалення МСФЗ за 2012-2014 рік
Поправки до МСБО 12 „Податки на прибуток” – Визнання
відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків
Поправки до МСБО 7 „Звіт про рух грошових коштів” – Ініціатива
щодо розкриття інформації
МСФЗ 9 „Фінансові інструменти”
МСФЗ 15 „Доходи від реалізації за договорами з клієнтами”
МСФЗ 16 „Оренда”
Поправки до МСФЗ 10 „Консолідована фінансова звітність” і МСБО 28
„Інвестиції в асоційовані і спільні підприємства” (2011) – Продаж або
внесення активів між інвестором та його асоційованим або спільним
підприємством

Набувають чинності для
річних облікових періодів,
які починаються на або
після1:
1 січня 2016 року

1 січня 2016 року
1 січня 2016 року
1 січня 2016 року
1 січня 2016 року
1 січня 2016 року
1 січня 2016 року
1 січня 2016 року
1 січня 2017 року
1 січня 2017 року
1 січня 2018 року
1 січня 2018 року
1 січня 2019 року
Дату набуття чинності не
визначено2

1

Дострокове застосування дозволяється для всіх нових стандартів та інтерпретацій чи поправок до
них. МСФЗ можна прийняти до застосування достроково, за умови що підприємство вже
застосовувало МСФЗ 15 „Дохід від реалізації за договорами з клієнтами”.

2

Вказані поправки спочатку були випущені у вересні 2014 року з датою вступу в силу на 1 січня
2016 року. У грудні 2015 року РМСБО ухвалила рішення про перенесення на невизначений термін
дату вступу в силу цих поправок до того часу, поки не буде завершений проект по дослідженню
методу участі в капіталі.

Наразі керівництво Підприємства здійснює оцінку впливу від прийняття до застосування цих
стандартів та тлумачень, а також поправок до стандартів.

15

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Функціональна валюта і валюта подання. Статті, включені до фінансової звітності
Підприємства, оцінюються із використанням валюти основного економічного середовища, у
якому здійснює свою операційну діяльність Підприємство. Функціональною валютою і
валютою подання Підприємства є українська гривня. Дана фінансова звітність представлена в
тисячах українських гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано
інше.
Операції, деноміновані у валюті, яка відрізняється від відповідної функціональної валюти,
перераховуються у функціональну валюту із використанням курсу обміну валют, який
переважав на дату відповідної операції. Прибутки або збитки від курсових різниць, які
виникають у результаті здійснення таких операцій та перерахунку монетарних активів та
зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті на кінець року, визнаються у звіті про прибутки
та збитки. Перерахунок на кінець року не застосовується до немонетарних статей, включно з
інвестиціями у власний капітал. Вплив змін курсів обміну валют на справедливу вартість акцій
відображається як частина прибутку або збитку за справедливою вартістю. Станом на
31 грудня курси обміну валют, використані для перерахунку залишків в іноземній валюті, були
представлені таким чином:

Гривня/долар США
Гривня/євро

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

24,00
26,22

15,77
19,23

Валютні обмеження в Україні включають обов’язкове отримання дебіторської заборгованості в
іноземній валюті протягом 90 днів від операції продажу та обов’язкову конвертацію 75-100%
надходжень в іноземній валюті у гривню. Гривня не є вільно конвертованою валютою за
межами України.
Облік впливу гіперінфляції. Україна вважалася країною з гіперінфляційною економікою
протягом десятирічного періоду, що закінчився 31 грудня 2000 року. Відповідно, Підприємство
застосувало МСБО 29 „Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” для перерахунку
немонетарних активів і зобов’язань, статей власного капіталу, що виникли протягом періоду
гіперінфляції, в одиниці виміру, чинні на 31 грудня 2000 року, із застосуванням індексу
споживчих цін, що публікувався Міністерством статистики України. Ці показники, скориговані
з урахуванням впливу інфляції, були покладені в основу облікових записів у наступних звітних
періодах.
Інвестиції в спільні підприємства. Спільним підприємством називається угода про спільну
діяльність, за якою сторони, які володіють спільним контролем у такій спільній діяльності,
мають права на чисті активи відповідної спільної діяльності. Спільний контроль являє собою
узгоджений на основі договору розподіл контролю над спільною діяльністю, який існує лише
тоді, коли рішення стосовно значущої діяльності вимагають одноголосної згоди сторін, між
якими розподіллено контроль.
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Результати діяльності, а також активи і зобов’язання спільних підприємств включаються до цієї
фінансової звітності із використанням методу участі в капіталі. Після придбання інвестиції в
спільне підприємство будь-яке перевищення вартості інвестиції над часткою Підприємства у
чистій справедливій вартості ідентифікованих активів та зобов’язань об’єкта інвестування
визнається як гудвіл, який включається до балансової вартості інвестиції. Звіт про фінансові
результати відображає частку Підприємства в фінансовому результаті спільного підприємства.
Фінансова звітність спільного підприємства складається за той самий звітний період, що і в
Підприємства. У разі необхідності здійснюються коригування з метою узгодження облікової
політики спільного підприємства з обліковою політикою Підприємства.
У тих випадках коли Підприємство провадить операції зі спільним підприємством, прибутки та
збитки, які виникають у результаті таких операцій зі спільним підприємством, визнаються у
фінансовій звітності Підприємства лише у розмірі часток у цьому спільному підприємстві, які
не стосуються Підприємства.
Основні засоби. Підприємство використовує модель переоцінки для оцінки основних засобів.
Оцінка здійснюється з такою періодичністю, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між
справедливою вартістю переоціненого активу та його балансовою вартістю. Остання незалежна
оцінка справедливої вартості основних засобів Підприємства була виконана станом на
31 грудня 2014 року.
Будь-яке збільшення від переоцінки визнається у складі іншого сукупного доходу та
накопичується у складі власного капіталу, за винятком суми, в якій воно сторнує зменшення у
результаті переоцінки того самого активу, який раніше був визнаний у складі прибутку або
збитку. У цьому випадку таке збільшення відображається у складі прибутку або збитку у
розмірі зменшення, раніше віднесеного на витрати. Зменшення балансової вартості, яке
виникає у результаті переоцінки, визнається у складі прибутку або збитку у розмірі, в якому
воно перевищує залишок, якщо такий є у резерві переоцінки цих об’єктів, створеному у
результаті попередньої переоцінки.
Витрати, понесені на заміну основного засобу або його окремих компонентів, капіталізуються
коли існує ймовірність майбутніх економічних вигід від використання даних активів. Балансова
вартість компоненту, що замінюється перестає визнаватися. Витрати на здійснення технічного
огляду збільшують балансову вартість основних засобів як витрати на заміну, якщо характер
витрат відповідає всім критеріям капіталізації. Всі інші ремонти та поточні витрати визнаються
витратами періоду у складі сукупних прибутку та збитків.
Об’єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання
економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або
збитки, що виникають у зв’язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими
надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про
прибутки та збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку. Залишкова вартість активів,
строки корисного використання і методи нарахування амортизації аналізуються наприкінці
кожного звітного року та коригуються у разі необхідності.
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Амортизація та виснаження. Амортизація капіталізованої вартості нафтових та газових
свердловин розраховується з використанням виробничого методу по кожному родовищу,
базуючись на обсягах підтверджених розроблених запасів.
Очікувані витрати на демонтаж нафтогазовидобувного обладнання, включаючи витрати на
закриття та рекультивацію видобувної площадки, включені як складова частина вартості
нафтових та газових свердловин та амортизуються з використанням виробничого методу.
Амортизація інших активів нараховується за прямолінійним методом на основі таких
очікуваних строків корисного використання відповідних активів:
Трубопроводи та супутнє обладнання
Нафтогазові активи
Машини та обладнання
Будівлі
Бурове та видобувне обладнання
Інші основні засоби

5-45 років
2-50 років
5-30 років
5-60 років
4-25 років
3-20 років

Інші основні засоби включають інвентар та приладдя, меблі, офісне та інше обладнання.
Підприємство володіє певними об’єктами соціальної інфраструктури, які не були визнані у цій
фінансовій звітності, оскільки не очікується, що їх використання в майбутньому принесе
Підприємству економічні вигоди. Відповідні зобов’язання, якщо такі мали місце, були
нараховані, а вартість витрат на поточне обслуговування активів віднесено на витрати
відповідного періоду.
Права на геологічне вивчення та видобування корисних копалин. Права на геологічне
вивчення та видобування корисних копалин включають права на розвідку, оцінку і видобуток
корисних копалин в рамках ліцензій або угод. Такі активи обліковуються за первісною
вартістю, амортизація розраховується лінійним методом протягом періоду дії відповідної
ліцензії або угоди. Витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням прав на розвідку, оцінку і
видобуток, капіталізуються у складі таких прав. На кожну звітну дату проводиться оцінка ознак
того, що балансова вартість перевищує суму очікуваного відшкодування. Якщо видобуток
запасів корисних копалин, наявних в рамках прав їх розвідки і видобутку, є економічно
недоцільним, балансова вартість таких активів списуються.
Витрати на розвідку. Витрати на розвідку включають витрати, пов’язані із непідтвердженими
запасами. До них належать геологічні та геофізичні витрати на виявлення і дослідження
районів можливого залягання нафтогазових запасів, а також адміністративні, юридичні та
консультаційні витрати, понесені у зв’язку із розвідкою. До них також належать усі випадки
зменшення корисності розвідувальних свердловин, за якими не можна продемонструвати
підтверджених запасів.
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Активи розвідки і оцінки. Витрати на розвідку та оцінку запасів нафти і газу обліковуються із
використанням методу успішних зусиль. Витрати накопичуються на основі кожного родовища.
Витрати, безпосередньо пов’язані із розвідувальною свердловиною та витратами на розвідку та
орендування майна, капіталізуються за умови виконання викладених нижче умов:



були виявлені достатні запаси нафти і газу, які виправдають завершення будівництва
експлуатаційної свердловини;
досягнуто достатнього прогресу в оцінці економічної та технічної здійсненності, щоб
виправдати початок розробки родовища у найближчому майбутньому.

Якщо визначено, що комерційної розробки не можна досягнути, ці капіталізовані витрати
відносяться на витрати періоду. Витрати, пов’язані із наведеними нижче видами діяльності,
спочатку оцінюються за первісною вартістю і капіталізуються до складу основних засобів звіту
про фінансовий стан.
Активи розвідки та оцінки переносяться на майбутні періоди під час етапу розвідки та оцінки і
не амортизуються, але оцінюються на предмет зменшення корисності згідно із індикаторами
зменшення корисності, як викладено в МСФЗ 6 „Розвідка та оцінка запасів корисних копалин”.
У випадках коли активи ліквідують, накопичені капіталізовані витрати, які стосуються цих
активів, списуються у відповідному періоді. До початку виробництва амортизація не
нараховується. У випадках коли виявляється, що об’єкт містить запаси, які підлягають
економічному добуванню, тоді накопичені витрати на розвідку та оцінку, пов’язані із таким
майном, переводяться до складу нафтогазових активів і подаються у складі основних засобів
звіту про фінансовий стан.
Зменшення корисності нефінансових активів. На кожну звітну дату Підприємство проводить
оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності активів. За наявності таких ознак або
при необхідності проведення щорічного тестування, Підприємство визначає суму
відшкодування активу. Збиток від зменшення корисності визнається для суми, на яку балансова
вартість активів перевищує їх вартість відшкодування. Вартість відшкодування є більшою з
двох величин: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості під час
використання. Для цілей оцінки зменшення корисності активи групуються за найменшими
рівнями, для яких існують окремі потоки грошових коштів, які можна визначити (одиниці, які
генерують грошові кошти). Нефінансові активи, які зазнали зменшення корисності,
переглядаються на предмет можливого сторнування зменшення корисності на кожну звітну
дату.
Збиток від зменшення корисності визнається у звіті про прибутки та збитки в складі тих
категорій витрат, які відповідають функціям активів зі зменшеною корисністю, за виключенням
попередньо переоцінених об’єктів основних засобів, сума дооцінки яких відображалась
безпосередньо у капіталі. В такому випадку зменшення корисності також відображається в
капіталі в сумі, що не перевищує попередню переоцінку.
Фінансові інструменти. Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за
справедливою вартістю.
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Підприємство класифікує свої фінансові активи на такі категорії оцінки: (а) грошові кошти та їх
еквіваленти і короткострокові депозити (б) торгова та інша дебіторська заборгованість, (в) інші
оборотні активи. Фінансові зобов’язання Підприємства представлені (а) позиками, (б) торговою
та іншою кредиторською заборгованістю.
Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання фінансові
зобов’язання, кредити та дебіторська заборгованість Підприємства оцінюються за
амортизованою вартістю. Амортизована вартість розраховується із використанням методу
ефективної відсоткової ставки та, для фінансових активів, визначається за вирахуванням будьякого збитку від зменшення корисності. Премії і дисконти, включно із первісними витратами
на проведення операцій, включаються до балансової вартості відповідного інструменту та
амортизуються на основі ефективної відсоткової ставки для відповідного інструменту.
Вважається, що номінальна вартість фінансових активів та зобов’язань із термінами погашення
до одного року, за вирахуванням очікуваних кредитних коригувань, дорівнює їх справедливій
вартості. Справедлива вартість фінансових зобов’язань оцінюється шляхом дисконтування
майбутніх потоків грошових коштів за договорами за поточною ринковою відсотковою
ставкою, доступною для Підприємства для аналогічних фінансових інструментів.
Щодо дебіторської заборгованості, то при наявності об’єктивних ознак (таких як ймовірна
неплатоспроможність або значні фінансові труднощі у дебітора) створюється резерв на
зменшення корисності, який відображає той факт, що Підприємство буде не в змозі отримати
всю суму, належну їй до сплати згідно первинних умов рахунку. Балансова вартість
дебіторської заборгованості зменшується із застосуванням рахунку резерву. Коли знецінена
заборгованість оцінюється як безнадійна, Підприємство припиняє її визнання в обліку.
Припинення визнання фінансових інструментів. Підприємство припиняє визнавати
фінансові активи, коли (а) активи погашені або права на потоки грошових коштів від активів
втратили свою силу, або (б) Підприємство передало усі суттєві ризики та винагороди від
володіння активами, або (в) Підприємство не передало і не зберегло усі істотні права та
винагороди від володіння, але втратило контроль. Контроль зберігається, якщо контрагент не
має практичної здатності продати актив повністю непов’язаній третій стороні без потреби
накладання додаткових обмежень на операцію продажу. Фінансові зобов’язання припиняють
визнаватись Підприємством тоді, і тільки тоді, коли зобов’язання Підприємства виконані,
скасовані чи строк виконання яких закінчився. Різниця між балансовою вартістю фінансового
зобов’язання, що припинило визнаватись та виплаченою компенсацією визнається у звіті про
прибутки або збитки.
Запаси. Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю
реалізації. Собівартість обчислюється за методом середньозваженої вартості і складається з
вартості прямих витрат на матеріали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат,
розрахованих для нормального рівня виробництва, та не включає витрати на залучення
капіталу.
Чиста вартість реалізації являє собою оціночну вартість реалізації в ході звичайної
господарської діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов’язаних з
доведенням продукції до готовності та її реалізацією.
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Передоплати видані та інші оборотні активи. Передоплати відображаються за первісною
вартістю, за вирахуванням резерву на знецінення. Передоплата класифікується як необоротний
актив, коли товари або послуги, які стосуються цієї передоплати, передбачається отримати
після одного року або коли передоплата стосується активу, який сам класифікується як
необоротний після первісного визнання. Товари, що відносяться до отриманих визнаються у
звіті про фінансовий стан. Послуги, що відносяться до передоплат, визнаються відповідно у
звіті про сукупні прибутки та збитки. Якщо існує ознака того, що активи, товари або послуги,
які стосуються передоплати, не будуть отримані, то балансова вартість передоплати відповідно
списується і визнаються відповідні витрати на знецінення у звіті про прибутки та збитки.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових
коштів на банківському рахунку, готівки в касі та короткострокових банківських депозитів з
терміном погашення не більше трьох місяців.
Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як акціонерний капітал. Додаткові затрати,
що безпосередньо відносяться до емісії простих акцій визнаються як зменшення власного
капіталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектів.
Дивіденди. Дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються із власного капіталу на
звітну дату лише тоді, коли вони оголошуються до або на звітну дату. Інформація про
дивіденди розкривається тоді, коли вони пропонуються до звітної дати або пропонуються чи
оголошуються після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску.
Позики. Позики включають банківські кредити. Всі позики спочатку визнаються за
справедливою вартістю отриманої суми, за вирахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних з
отриманням відповідних позик. Після первісного визнання, позики відображаються за
амортизованою вартістю, яка визначається за методом ефективної процентної ставки.
Витрати на позики. Витрати на позики, які безпосередньо стосуються придбання,
будівництва або виробництва кваліфікованих активів, тобто активів, які обов’язково
потребують суттєвого періоду для підготовки їх до використання за призначенням чи для
реалізації, додаються до первісної вартості цих активів до того моменту, поки вся діяльність,
необхідна для підготовки кваліфікованого активу до його передбаченого використання або
продажу, завершена. Усі інші витрати на позики визнаються у звіті про прибутки або збитки у
тому періоді, в якому вони виникають.
Торгова кредиторська заборгованість. Торгова кредиторська заборгованість визнається і
первісно оцінюється згідно з викладеною вище політикою щодо фінансових інструментів. У
подальшому інструменти із фіксованими термінами погашення переоцінюються за
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат на операції та будьякого дисконту або премії на момент погашення.
Аванси отримані. Аванси отримані відображаються у розмірі первісно отриманих сум. Суми
отриманих авансів передбачається реалізувати шляхом отримання доходів від звичайної
діяльності Підприємства.
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Резерви. Резерв визнається тоді, коли Підприємство має теперішнє зобов’язання (юридичне або
конструктивне) внаслідок минулої події, і існує ймовірність, що для погашення зобов’язання
знадобиться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання
може бути достовірно оцінена. В разі якщо Підприємство очікує компенсації деяких або всіх
витрат, пов’язаних із забезпеченням (наприклад, шляхом страхових контрактів), компенсація
визнається як окремий актив, але тільки тоді, коли ймовірність отримання компенсації є цілком
реальною. У звіті про прибутки та збитки витрати, пов’язані із забезпеченням, відображаються
за вирахуванням суми компенсації. Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума
забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів із
застосуванням ставки дисконту до оподаткування з урахуванням ризиків, пов’язаних з певним
зобов’язанням (за наявності таких ризиків). При застосуванні дисконтування, збільшення суми
забезпечення, що відображає плин часу, визнається як фінансові витрати.
Резерв на виведення активів з експлуатації. Оцінка Підприємством зобов’язань із виведення з
експлуатації базується на очікуваних майбутніх витратах, які передбачається понести у
результаті виведення з експлуатації об’єктів та відновлення території, на якій вони
знаходились, з урахуванням впливу прогнозної інфляції для наступних періодів та
дисконтування із використанням відсоткових ставок, які застосовуються до відповідного
резерву. Очікувані витрати на демонтаж і видалення об’єкту основних засобів додаються до
вартості об’єкту основних засобів тоді, коли відбувається його придбання і визнається
відповідне зобов’язання. Зміни в оцінці чинного зобов’язання із виведення з експлуатації, які
випливають зі змін в очікуваних строках або сумі виплат, чи зі змін у ставці дисконтування, яка
використовується для оцінки, визнаються у звіті про прибутки або збитки або, у разі існування
будь-якого залишку від переоцінки стосовно відповідного активу, у інших резервах. Резерви
стосовно діяльності із виведення з експлуатації оцінюються та переоцінюються щороку і
включаються до фінансової звітності на кожну звітну дату за їхньою очікуваною теперішньою
вартістю із використанням ставок дисконтування, які відображають економічне середовище, у
якому провадить свою діяльність Підприємство.
Зобов’язання за виплатами працівникам. Підприємство сплачує поточні внески за державною
пенсійною програмою для своїх працівників. Внески розраховуються як певний відсоток від
загальної суми заробітної плати працівників і відносяться на витрати в тому ж періоді в звіті
про прибутки та збитки, в якому відповідна сума заробітної плати нараховується працівнику.
Крім вищезазначених внесків до Державного пенсійного фонду, Підприємство бере участь у
обов’язковій державній програмі пенсійного забезпечення з фіксованими виплатами, яка
передбачає виплату пенсії за віком на пільгових умовах для працівників, що працюють у
ризикованих та шкідливих для здоров’я умовах. Також Підприємство уклало колективні
договори зі своїми працівниками, що передбачають певну разову виплату працівникам, які
виходять на пенсію, періодичні платежі працівникам, які вийшли на пенсію, та разові платежі
працівникам по досягненні певного віку. Сума виплати залежить від стажу роботи працівника
та інших факторів.
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Зобов’язання за пенсійним планом із визначеними виплатами розраховується щороку із
використанням методу прогнозної кредитної одиниці. Теперішня вартість зобов’язання за
пенсійним планом із визначеними виплатами визначається шляхом дисконтування очікуваного
майбутнього вибуття грошових коштів із використанням відсоткових ставок за
високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими у валюті, у якій здійснюються
виплати, і які мають терміни погашення, які приблизно відповідають умовам відповідного
пенсійного зобов’язання.
Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в
актуарні припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони
виникають. Витрати на вартість послуг минулих періодів визнаються негайно у складі звіту про
прибутки та збитки.
Доходи від реалізації. Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації
отриманої або до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на суму очікуваних
повернень, торгових знижок та інших аналогічних вирахувань.
Доходи від реалізації природного газу, нафти на нафтопродуктів визнаються на момент
передачі ризиків та винагород, пов’язаних із володінням товарами. Якщо товари
транспортуються до визначеного місця розташування, доходи визнаються, коли товари
переходять до клієнта у пункті призначення. Доходи від продажу визнаються на момент
передачі ризиків та винагород, пов’язаних із володінням цими товарами. Доходи оцінюються за
справедливою вартістю компенсації отриманої або до отримання та відображаються за
вирахуванням податку на додану вартість та знижок.
Надання послуг. Доходи від надання послуг визнаються, коли суму доходів можна визначити
достовірно і коли існує ймовірність, що Підприємство отримає економічні вигоди, пов’язані з
цією операцією, а також коли можна достовірно визначити витрати понесені або які будуть
понесені у зв’язку із цією операцією.
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають витрати на виплату
відсотків за позиками, збитки від дострокового погашення кредитів, доходи з відсотків за
інвестованими коштами, доходи або збитки від випуску фінансових інструментів, використання
відсотків за пенсійними зобов’язаннями та резервами, а також прибутки і збитки від курсових
різниць. Витрати на позики, які стосуються активів, для будівництва яких потрібен суттєвий
період часу, капіталізуються як частина первісної вартості активу. Усі інші витрати на відсотки
та інші витрати, понесені у зв’язку із позиками, відносяться на витрати із використанням
методу ефективної відсоткової ставки. Доходи з відсотків визнаються по мірі нарахування
враховуючи фактичну дохідність відповідного активу.
Податок на прибуток. Нарахування податку на прибуток здійснюється згідно з українським
податковим законодавством на основі оподатковуваного доходу і валових витрат,
відображених Підприємством у його податкових деклараціях. В 2015 і 2014 роках ставка
податку на прибуток підприємств складала 18%. Податок на прибуток включає нарахування
поточного податку та відстроченого податку і визнається у звіті про прибутки або збитки, якщо
він не стосується операцій, які вже були визнані у тому самому періоді у складі інших
сукупних доходів.
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Поточний податок є сумою, яку передбачається сплатити або відшкодувати у податкових
органів стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та попередні періоди.
Інші податки, крім податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на звітну дату
по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою
вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях,
за винятком:




ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання
гудвілу, активу чи зобов’язання в господарській операції, яка не є об’єднанням компаній,
та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток
або збиток; та
щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та
асоційовані підприємства, за винятком ситуацій, коли можна контролювати час
сторнування тимчасової різниці й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде
сторнована в найближчому майбутньому.

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць та
перенесення на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних
податкових збитків, якщо є ймовірним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку,
щодо якого можна використати оподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на
наступні періоди невикористані податкові активи і невикористані податкові збитки, за
винятком ситуацій:




коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з оподатковуваними тимчасовими
різницями від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не
є об’єднанням компаній, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на
оподатковуваний прибуток (податковий збиток); та
щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні й
асоційовані підприємства, частками в спільній діяльності у випадку, коли існує
ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде
отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю.

На кожну звітну дату Підприємство переглядає балансову вартість відстрочених податкових
активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання
достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму
такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи
переоцінюються Підприємством на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли виникає
ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість
реалізувати відстрочений податковий актив.
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Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками,
застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення
зобов’язання, на основі діючих або оголошених на звітну дату податкових ставок і положень
податкового законодавства.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку
при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок
поточних податкових зобов’язань, якщо вони стосуються податків на прибуток, накладених
тим самим податковим органом на той самий суб’єкт господарювання.
Умовні активи та зобов’язання. Умовні активи та зобов’язання не відображені у цій
фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення
зобов’язання буде необхідним вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, і є
можливість достовірно визначити суму зобов’язання. Інформація про ці зобов’язання
розкривається, за винятком випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
економічні вигоди, є малоймовірною.

5.

ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ

Застосування облікової політики Підприємства вимагає від керівництва використання
професійних суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів та
зобов’язань, інформація про які не є такою очевидною у інших джерелах. Оцінки та пов’язані з
ними припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, які, на думку
керівництва, вважаються доцільними у цих обставинах. Фактичні результати можуть
відрізнятися від таких оцінок. Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній
основі. Результати переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому
здійснюється такий перегляд, якщо результат перегляду впливає лише на цей період або у
періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо результат перегляду впливає на поточний та
майбутній періоди.
Істотні професійні судження, оцінки та припущення під час застосування облікової
політики. Нижче наведені істотні судження та основні припущення, стосовно майбутнього та
інші основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких є значний
ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та
зобов’язань протягом наступного фінансового року.
Знецінення дебіторської заборгованості. Керівництво оцінює ймовірність погашення
дебіторської заборгованості на основі аналізу індивідуальних рахунків. Фактори, що беруться
до уваги, включають віковий аналіз дебіторської заборгованості з порівнянням історії платежів,
кредитних лімітів споживачів та наявної ринкової інформації щодо платоспроможності
контрагентів. Якщо фактичні платежі будуть меншими за оцінки керівництва, Підприємство
буде змушено відобразити додаткові витрати на знецінення у майбутніх періодах.
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Ризики, пов’язані з вимогами податкового та іншого законодавства. Українське податкове,
валютне і митне законодавство продовжує розвиватися. Спірні нормативні акти стають
причиною різних тлумачень. На думку керівництва, його тлумачення є належними і надійними,
але немає гарантій того, що вони не стануть причиною претензій з боку податкових органів
(Примітка 23).
Оцінка нафтогазових запасів. Підтверджені запаси нафти та газу – це очікувана кількість сирої
нафти, природного газу та газоконденсатної рідини, геологічні й інженерні властивості яких
достовірно свідчать про те, що такі запаси можуть бути видобуті з відомих покладів протягом
майбутніх років за існуючих економічних і операційних умов. Підтверджені розроблені
запаси – запаси, видобування яких очікується через використання існуючих свердловин за
допомогою існуючого обладнання та операційних методів. Оцінка нафтогазових запасів за
своєю суттю характеризується непевністю та потребує застосування професійного судження і
періодичних переглядів у майбутньому. Відповідно до цього, фінансові та облікові оцінки,
основою яких є підтверджені запаси, також підпадають під вплив змін.
Оцінка підтверджених запасів відноситься до майбутніх проектів з дослідження і розробки
тільки за умови існування зобов’язань з фінансування і у тому випадку, коли відповідні
регулятивні дозволи для виконання таких проектів були надані або існує висока ймовірність їх
отримання. Крім цього, оцінка підтверджених запасів включає лише ті обсяги, які з достатньою
імовірністю можуть бути реалізовані на ринку. Усі підтверджені запаси підлягають перегляду,
відповідно до нової інформації стосовно розвідувального буріння, виробничої діяльності або
змін в економічних факторах, включаючи ціни товарів, умови контрактів та плани розвідки.
Загалом, зміна технічного стану покладів вуглеводнів, яка має місце в результаті нової
інформації, що отримана в ході діяльності з дослідження і розробки, є найбільш суттєвою
причиною щорічного перегляду оцінки.
Зміни в оцінці підтверджених запасів, а особливо в оцінці підтверджених розроблених запасів,
впливають на амортизаційні відрахування, відображені у фінансовій звітності в статті основні
засоби, що відносяться до видобутку вуглеводнів. Такі зміни, наприклад, можуть бути як
результатом виробництва так і перегляду оцінок. Зменшення підтверджених розроблених
запасів збільшить амортизаційні відрахування (за умови постійного виробництва) та збільшить
витрати.
Амортизація нафтових та газових свердловин. Нафтові та газові свердловини амортизуються із
використанням методу суми одиниць продукції. Вартість експлуатаційних свердловин
амортизується протягом існування підтверджених розроблених запасів. Зміни в оцінках
стосовно обсягів виробництва, підтверджених розроблених запасів та загальних підтверджених
запасів у сторону зменшення або збільшення можуть призвести до зміни обліку реалізації
відповідних активів. Зменшення підтверджених розроблених запасів у результаті майбутніх
перевірок та виробництва призведе до збільшення витрат на знос, виснаження та амортизацію.
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Переоцінка основних засобів. Як зазначено у Примітці 4, Підприємство застосовує модель
переоцінки до своїх основних засобів. На кожну звітну дату Підприємство проводить перевірку
балансової вартості цих активів із тим, щоб визначити, чи не відрізняється вона суттєво від
справедливої вартості. Остання незалежна оцінка справедливої вартості основних засобів
Підприємства була виконана станом на 31 грудня 2014 року. Основні припущення щодо
переоцінки розкриті у Примітці 26.
Зменшення корисності основних засобів. Керівництво переглядає балансову вартість активів
для визначення, чи не існують будь-які ознаки зменшення корисності. Останній перегляд був
здійснений протягом переоцінки основних засобів, проведеної станом на 31 грудня 2014 року
(Примітка 13).
Під час оцінки загального зменшення корисності активи, які не генерують окремих потоків
грошових коштів, включаються до відповідних одиниць, які генерують грошові кошти. Оцінки
на предмет того, чи існують показники потенційного зменшення корисності, базуються на
різноманітних припущеннях, включно з ринковими умовами, реалізацією активів та здатністю
використати актив для альтернативних цілей. Якщо існують ознаки зменшення корисності,
Підприємство здійснює оцінку суми відшкодування (більшої з двох величин: справедливої
вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості під час використання), порівнює її з
балансовою вартістю і відображає зменшення корисності у тій мірі, в якій балансова вартість
перевищує суму відшкодування. Вартість під час використання базується на очікуваних
майбутніх потоках грошових коштів, які дисконтуються до їх теперішньої вартості. Очікувані
майбутні потоки грошових коштів вимагають від керівництва зробити низку припущень,
включно із попитом споживачів, виробничими потужностями, майбутніми темпами зростання
та відповідною ставкою дисконтування. Будь-яка зміна цих оцінок може призвести до
зменшення корисності у майбутніх періодах.
Строки корисного використання інших основних засобів. Основні засоби Підприємства, за
виключенням нафтових та газових свердловин, амортизуються із використанням
прямолінійного методу протягом очікуваних строків їх корисного використання, які базуються
на бізнес-планах керівництва та операційних оцінках. Фактори, які можуть вплинути на оцінку
строків корисного використання активів та їх залишкової вартості, включають зміни у
технологіях; зміни регуляторних актів та законодавства; непередбачені проблеми з
експлуатацією. Будь-який із вищезазначених факторів може вплинути на знос основних засобів
у майбутньому та їх балансову і залишкову вартість. Підприємство переглядає очікувані строки
корисного використання основних засобів на кінець кожного річного звітного періоду.
Перегляд базується на поточному стані активів та очікуваному періоді, протягом якого вони
продовжуватимуть приносити економічні вигоди для Підприємства. Будь-які зміни очікуваних
строків корисного використання або залишкової вартості відображаються на перспективній
основі від дати зміни.

27

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Витрати на виведення об’єктів з експлуатації. Резерв на виведення активів з експлуатації
являє собою теперішню вартість витрат на виведення нафтогазових об’єктів з експлуатації, яку
очікується понести у майбутньому (Примітка 21). Ці резерви були визнані на основі внутрішніх
оцінок Підприємства. Основні оцінки включають майбутні ринкові ціни на необхідні витрати із
виведення об’єктів з експлуатації і базуються на ринкових умовах та факторах, а також ставку
дисконтування. Додаткова невизначеність стосується строків витрат на виведення об’єктів з
експлуатації, які залежать від виснаження родовищ, майбутніх цін на нафту і газ і, як результат,
очікуваного моменту у часі, коли не очікується отримання майбутніх економічних вигід у
виробництві. Зміни цих оцінок можуть призвести до суттєвих змін у резервах, визнаних у звіті
про фінансовий стан.
Резерви на судові позови. Підприємство виступає в якості відповідача у кількох судових
процесах зі своїми контрагентами. Резерви на судові позови є оцінкою керівництвом можливих
втрат, що можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень.
Зобов’язання за виплатами працівникам. Підприємство оцінює зобов’язання за виплатами після
виходу на пенсію та іншими виплатами працівникам із використанням методу прогнозної
кредитної одиниці на основі актуарних припущень, які відображають найкращі оцінки
керівництва щодо змінних величин, які визначають кінцеву вартість виплат після виходу на
пенсію та інших виплат працівникам. Теперішня вартість зобов’язання за виплатами
працівникам залежить від цілої низки факторів, які визначаються на актуарній основі із
використанням низки припущень. Основні припущення, які використовуються під час
визначення чистих витрат (доходів) для пенсій, включають ставку дисконтування та очікуване
збільшення рівня заробітної плати. Будь-які зміни у цих припущеннях вплинуть на балансову
вартість зобов’язання за виплатами працівниках. Оскільки не існує довгострокових,
високоліквідних корпоративних або облігацій внутрішньої державної позики, випущених у
гривнях, необхідні істотні професійні судження для оцінки відповідної ставки дисконтування.
Основні припущення представлені у Примітці 20.

6.

ПЕРЕГЛЯД
ВХІДНИХ
ЗАЛИШКІВ
ПОРІВНЯЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У

РЕЗУЛЬТАТІ

ПЕРЕРАХУНКУ

Підприємство обрало модель переоцінки для обліку своїх основних засобів. Станом на дату цієї
фінансової звітності було завершено переоцінку основних засобів Підприємства, що
проводилась станом на 31 грудня 2014 року. Відповідно, Підприємство відобразило результати
переоцінки основних засобів і капітальних інвестицій на загальну суму 18 404 497 тисяч
гривень, з відповідними коригуваннями резерву переоцінки у сумі 15 783 402 тисячі гривень та
збитку від знецінення у сумі 1 167 765 тисяч гривень, що був включений до складу інших
операційних витрат.
Окрім того існували індивідуально несуттєві коригування, що були включені до впливу
коригувань та рекласифікацій.
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Вплив внесення ретроспективних коригувань до звіту про фінансовий стан та звіту про сукупні
доходи за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року був представлений таким чином:

Звіт про фінансовий стан
Основні засоби
Нематеріальні активи
Резерв переоцінки
Нерозподілений прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання
Передоплата з податку на прибуток
Звіт про сукупні прибутки та збитки
Собівартість реалізації
Інші операційні витрати
(Вигода)/витрати з податку на прибуток
Звіт про рух грошових коштів
Прибуток до оподаткування
Коригування на збиток від вибуття та
зменшення корисності основних засобів
Коригування на зміну резервів
Торгова кредиторська заборгованість

Відображено
раніше на
31 грудня
2014 року

Вплив
внесення
коригувань

Скориговано
на 31 грудня
2014 року

30 050 475
54 886
(17 594 217)
(5 596 510)
(1 769 084)
159 391

18 404 497
(18 720)
(15 783 402)
865 273
(3 308 427)
(159 223)

48 454 972
36 166
(33 377 619)
(4 731 237)
(5 077 511)
168

(6 975 051)
(1 282 473)
(77 474)

(32 793)
(1 167 765)
308 395

(7 007 844)
(2 450 238)
230 921

741 575

(1 200 559)

(458 984)

731 906
(269)
(402 607)

1 146 983
32 793
20 781

1 878 889
32 524
(381 826)

Зазначені вище коригування не мали впливу на звіт про фінансовий стан на 31 грудня
2013 року, тому Підприємство не наводило звіт на цю дату у даній фінансовій звітності.
Також деяка порівняльна інформація, що була представлена у фінансовій звітності за рік, який
закінчився 31 грудня 2014 року була виправлена з метою співставлення з презентацією
фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року. Такі рекласифікації і
виправлення не мали значного впливу на дану фінансову звітність.

7.

ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Реалізація природного газу та нафти
Реалізація продуктів нафтопереробки
Реалізація скрапленого газу
Послуги з транспортування нафти та газу
Реалізація інших товарів та послуг

2015

2014

16 368 831
3 275 971
1 404 559
82 926
732 421

4 806 390
2 853 592
1 353 100
100 746
581 858

21 864 708

9 695 686

Виробничі потужності Підприємства у 2015 та 2014 роках не дозволяли виробляти продукцію
за стандартами вищими за Євро-2.
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8.

СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Плата за користування надрами та інші податки
Знос, виснаження і амортизація
Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
Витрати на ремонт та обслуговування
Інші витрати

2015

2014
(скориговано,
Примітка 6)

13 299 266
3 156 453
1 190 098
84 933
875 281

3 033 749
2 072 605
1 128 464
38 430
734 596

18 606 031

7 007 844

Рентна плата що включена до складу статті плата за користування надрами та інші податки,
розраховується з урахуванням обсягів виробленої сирої нафти, газового конденсату або
природного газу та обсягів транспортування сирої нафти та природного газу.
До складу собівартості реалізації включені витрати за роботи, виконані підрядниками, та
спожиті запаси в сумі 225 079 тисяч гривень, що виникли у січні-липні 2015 року (2014:
124 614 тисяч гривень). У теперішнього керівництва Підприємства немає достатніх доказів, які
б підтвердили природу цих витрат, і Підприємство визнає їх як витрати у момент виникнення
згідно з даними первинної документації. Щодо певних витрат у 2014 році були розпочаті
кримінальні провадження, і первинна документація була вилучена представниками державної
прокуратури.

9.

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ
2015

2014

Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
Витрати на транспортування нафти та нафтопродуктів
Знос і амортизація
Інші витрати

258 314
27 203
11 914
61 778

200 724
54 323
11 811
40 370

Всього

359 209

307 228
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10. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Штрафи і пені
Знос і амортизація
Витрати на дослідження, розробку та розвідку
Збиток від вибуття та зменшення корисності основних засобів
Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
Благодійність та обслуговування активів соціальної інфраструктури
Витрати на знецінення запасів
Інші витрати
Всього

2015

2014
(скориговано,
Примітка 6)

639 628
198 248
190 057
109 259
106 827
92 063
12 466
109 007

74 699
167 243
124 100
1 878 889
99 899
51 983
17 139
36 286

1 457 555

2 450 238

Штрафи і пені переважно включають в себе штрафи за прострочку рентного та акцизного
податків у сумах 512 682 тисячі гривень та 64 074 тисячі гривень відповідно (2014: 23 166 тисяч
гривень та 30 053 тисячі гривень, відповідно).
11. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
2015

2014

Процентні витрати за позиками
Амортизація дисконту по забезпеченням
Інші фінансові витрати

523 701
130 042
22 697

499 927
95 169
25 956

Всього

676 440

621 052

12. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня, представлені
таким чином:
2015

2014
(скориговано,
Примітка 6)

Витрати з поточного податку на прибуток
Витрати/(вигода) з відстроченого податку на прибуток

500 040
29 151

402 334
(633 255)

Витрати/(вигода) з податку на прибуток

529 191

(230 921)
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Підприємство сплачує податки в Україні. У 2015 і 2014 роках податок на прибуток підприємств
в Україні стягувався із оподатковуваного прибутку, за вирахуванням звільнених від
оподаткування витрат, за ставкою у розмірі 18%. Узгодження очікуваних та фактичних
податкових нарахувань представлене таким чином:

2015

2014
(скориговано,
Примітка 6)

Обліковий прибуток до оподаткування
Податок на прибуток за номінальною ставкою 18%

287 126
51 683

(458 984)
(82 617)

Витрати, які не враховуються для цілей оподаткування
Зміни в розрахунку тимчасових різниць
Коригування відстроченого податку, пов’язане зі зміною
законодавства

66 964
362 510

(252 569)
-

Коригування відстроченого податку у результаті застосування
ставок оподаткування, які відрізняються від податкових ставок,
які діяли станом на 31 грудня 2014 року
Витрати з податку на прибуток

48 034

-

-

104 265

529 191

(230 921)

Чисте відстрочене податкове зобов’язання станом на 31 грудня 2015 року представлене таким
чином:

Відстрочені податкові
активи/(зобов’язання):
Основні засоби
Торгова та інша дебіторська
заборгованість
Резерви
Інші
Чисті відстрочені
податкові зобов’язання

31 грудня
2014 року
(скориговано,
Примітка 6)

Відображено
у доходах та
збитках

Відображено
у іншому
сукупному
доході

31 грудня
2015 року

(5 412 989)

87 828

-

(5 325 161)

48 034
228 126
59 318

(48 034)
7 222
(76 167)

136 815
-

372 163
(16 849)

(5 077 511)

(29 151)

136 815

(4 969 847)
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Чисте відстрочене податкове зобов’язання станом на 31 грудня 2014 року представлене таким
чином:

31 грудня
2013 року

Відображено
у доходах та
збитках
(скориговано,
Примітка 6)

Відображено
у іншому
сукупному
доході

31 грудня
2014 року
(скориговано,
Примітка 6)

Відстрочені податкові
активи/(зобов’язання):
Торгова та інша дебіторська
заборгованість
Резерви
Основні засоби
Інші

40 441
142 531
(2 218 930)
54 938

7 593
26 480
594 802
4 380

59 115
(3 788 861)
-

48 034
228 126
(5 412 989)
59 318

Чисті відстрочені
податкові зобов’язання

(1 981 020)

633 255

(3 729 746)

(5 077 511)

Відповідно до Податкового кодексу України, накопичені податкові збитки Підприємства
станом на 31 грудня 2015 року можуть переноситися в наступні податкові періоди протягом
необмеженого часу.
Компоненти податку на прибуток до сплати представлені таким чином:
31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Поточний податок на прибуток до сплати
Резерви, пов’язані з податковими ризиками

194 068
188 222

-

Всього

382 290

-
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13. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, представлений наступним чином:
Трубопроводи та
супутнє
обладнання

Нафтогазові
активи

Машини та
обладнання

Первісна вартість
Накопичений знос та резерв на
зменшення корисності

2 318 147

25 176 814

На 31 грудня 2013 року
Надходження та переміщення
Переоцінка
Вибуття
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Амортизація
Зменшення корисності
(скориговано, Примітка 6)
На 31 грудня 2014 року
(скориговано, Примітка 6)
Первісна вартість
(скориговано, Примітка 6)
Накопичений знос та резерв на
зменшення корисності
(скориговано, Примітка 6)
На 31 грудня 2014 року
(скориговано, Примітка 6)

Будівлі

Бурове та
видобувне
обладнання

Інші
основні
засоби

Незавершені
капітальні
інвестиції

Всього

3 635 416

5 326 495

379 770

1 244 683

6 893 423

44 974 748

(6 353 545)

(1 447 442)

(1 963 938)

(222 828)

(863 816)

(2 475 181)

(14 047 119)

1 597 778

18 823 269

2 187 974

3 362 557

156 942

380 867

4 418 242

30 927 629

104 068
2 276 362

1 726 940
12 221 096

210 788
2 095 026

(108 098)
1 825 294

20 457
168 124

70 620
986 361

527 439
-

2 552 214
19 572 263

(720 369)

(180 384)

(4 507)
4 349
(1 647 423)

(2 748)
2 642
(325 273)

(3 049)
1 194
(369 284)

(400)
165
(28 379)

(13 145)
11 941
(163 944)

(33 915)

(385 345)

(8 707)

(8 434)

(537)

(1 234)

-

(23 849)
20 291
(2 714 687)

(1 440 717)

(1 878 889)

3 763 909

30 738 379

4 159 702

4 700 180

316 372

1 271 466

3 504 964

48 454 972

3 763 909

30 835 089

4 159 702

4 700 180

316 372

1 368 466

5 948 200

51 091 918

-

-

-

(2 443 236)

(2 636 946)

4 159 702

4 700 180

316 372

3 504 964

48 454 972

3 763 909

(96 710)
30 738 379

(97 000)
1 271 466
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Надходження та переміщення
Вибуття
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Амортизація
На 31 грудня 2015 року
Первісна вартість
Накопичений знос та резерв на
зменшення корисності

Трубопроводи та
супутнє
обладнання

Нафтогазові
активи

Машини та
обладнання

288 029

1 590 405

(19 048)
(200 150)

(15 714)
3 146
(2 500 830)

3 832 740

Будівлі

Бурове та
видобувне
обладнання

Інші
основні
засоби

Незавершені
капітальні
інвестиції

Всього

188 536

129 330

88 574

245 937

1 583 799

4 114 610

(2 093)
567
(389 663)

(2 882)
126
(285 095)

(355)
244
(91 443)

(127 597)
112 862
(263 254)

29 815 386

3 957 049

4 541 659

4 032 890

32 412 842

4 346 145

4 826 628

(200 150)

(2 597 456)

(389 096)

(284 969)

313 392
404 591
(91 199)

(69 088)
-

(236 777)
116 945
(3 730 435)

1 239 414

5 019 675

48 719 315

1 486 806

7 462 911

54 972 813

(2 443 236)

(6 253 498)

(247 392)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Підприємство залучило професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої
вартості своїх основних засобів станом на 31 грудня 2014 року. Справедлива вартість була
визначена на основі амортизованої вартості заміщення або ринкових даних відповідно до
Міжнародних стандартів оцінки. Беручи до уваги характер основних засобів Підприємства,
справедлива вартість визначалася з використанням залишкової вартості заміщення
спеціалізованих активів, і на основі використання ринкових доказів для неспеціалізованих
активів. Метод залишкової вартості заміщення базується на аналізі вартості відтворення або
заміни об’єктів основних засобів, з коригуванням на фізичний, функціональний чи економічний
знос і старіння. Залишкова вартість заміщення оцінювалася на основі внутрішніх джерел та
аналізу наявної інформації про ринок для аналогічних об’єктів основних засобів (опублікованої
інформації, каталогів, статистичних даних тощо), а також галузевих експертів і постачальників.
Станом на 31 грудня 2015 року до складу нафтогазових активів включено права на геологічне
вивчення та видобування корисних копалин в сумі 330 812 тисяч гривень (31 грудня 2014 року:
343 385 тисяч гривень).
Балансова вартість об’єктів соціальної інфраструктури та інших невиробничих активів станом
на 31 грудня 2015 року становила 18 453 тисяч гривень (31 грудня 2014 року: 18 533 тисяч
гривень). Ці активи в основному включають гуртожитки та об’єкти соціальної інфраструктури.
У 2015 році, Підприємство капіталізувало до незавершеного будівництва витрати на
амортизацію в сумі 363 043 тисяч гривень (2014: 460 232 тисяч гривень).
Станом на 31 грудня 2015 року первісна вартість повністю замортизованих об’єктів, які ще
використовуються, становила 325 310 тисяч гривень (31 грудня 2014 року: таких об’єктів не
було).
Станом на 31 грудня 2015 року активи чистою балансовою вартістю у розмірі 272 871 тисяча
гривень (31 грудня 2014 року: 598 369 тисяч гривень) були використані в якості забезпечення
одержаних кредитів (Примітка 20).
До складу основних засобів включені активи в сумі 157 254 тисячі гривень, що надійшли у
січні-липні 2015 року (2014: 188 391 тисяча гривень). У теперішнього керівництва
Підприємства немає достатніх доказів, які б підтвердили природу цих витрат, і Підприємство
визнає їх як активи та за вартістю згідно з даними первинної документації.
14. ІНВЕСТИЦІЇ В СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство уклало ряд договорів про спільну діяльність з розвідки та розробки нафтогазових
покладів в Україні. Детальна інформація щодо суттєвого спільного підприємства на кінець
звітного періоду представлена таким чином:

Назва сторони
Місен Ентерпрайзес АБ (ТОВ „Карпатигаз”)

Частка, %
31 грудня
31 грудня
2015 року
2014 року
49,99%

49,99%

10 червня 2002 року між Підприємством, Місен Ентерпрайзес АБ та ТОВ „Карпатигаз” була
укладена Угода про спільну діяльність №3, тривалість якої була в подальшому продовжена на
період 20 років, починаючи 2011 року.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Головним завданням даного проекту є розвиток виробничих потужностей та сучасних
технологій виробництва, що дозволять збільшити обсяги видобутку вуглеводнів. Основні
активи спільної діяльності розташовані на території України, у Львівській, Полтавській та
Харківській областях.
Зведена фінансова інформація щодо суттєвого спільного підприємства, що наведена нижче,
відображає суми відповідно до фінансової звітності спільного підприємства.

Оборотні активи
Необоротні активи
Короткострокові зобов’язання
Довгострокові зобов’язання
Частка підприємства у чистих активах
Коригування
Внески немонетарних активів

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

774 473
3 234 709

935 350
2 905 333

4 009 182

3 840 683

1 044 053
189 097

1 025 035
85 553

1 233 150

1 110 588

1 387 738
(329)
880

1 364 774
25 281
880

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

16 500

297 336

(361 194)

(483 100)

(64 751)

(56 817)

Вищезазначені суми активів та зобов’язань включають наступне:

Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Короткострокові фінансові зобов’язання (за виключенням торгової
кредиторської заборгованості та резервів)
Довгострокові фінансові зобов’язання (за виключенням торгової
кредиторської заборгованості та резервів)

2015

2014

4 542 015

3 941 527

(Збиток)/прибуток за рік

(87 317)

1 228 057

Всього сукупних (збитків)/доходів за рік

(87 317)

1 228 057

(164 875)
54 765
(83 310)
-

(95 450)
9 174
(429 084)
(284 743)

Дохід від реалізації

Вищезазначені суми (збитку)/прибутку за рік включають наступне:
Знос та амортизація
Фінансові доходи
Фінансові витрати
Витрати з податку на прибуток
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Зведену фінансову інформацію щодо несуттєвих спільних підприємств наведено нижче:

Чисті активи
Дохід від реалізації
Прибуток до оподаткування
Всього сукупних доходів за рік
Дивіденди, отримані від спільних підприємств

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

145 239
2 312 640
53 350
53 350
56 678

178 973
1 280 191
189 657
160 045
46 091

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

1 247 143
235 629
167 673
147 809
46 314
20 705
102 662

312 336
255 746
106 832
258 798
49 666
35 211
127 662

1 967 935

1 146 251

15. ЗАПАСИ

Матеріали для буріння, видобування та газопереробки
Сира нафта та нафтопродукти
Газовий конденсат
Сировина та матеріали
Незавершене виробництво
Природний газ власного виробництва
Інші товари та матеріали

Станом на 31 грудня 2015 року запаси балансовою вартістю 56 969 тисяч гривень (2014:
357 681 тисяч гривень) були використані в якості забезпечення банківських позик
(Примітка 20).
У 2015 і 2014 році не було значних списань запасів до їх чистої вартості реалізації.
16. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Торгова дебіторська заборгованість
Мінус: резерв під сумнівну заборгованість

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

1 071 519
(31 781)

2 710 961
(52 021)

1 039 738

2 658 940

Торгова дебіторська заборгованість також включає заборгованість пов’язаних сторін
(Примітка 24).
Середній строк товарного кредиту, що надається клієнтам Підприємства, складає 30 днів.
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Аналіз кредитної якості торгової дебіторської заборгованості представлений таким чином:

Не прострочена і не знецінена
Прострочена, але не знецінена:
Прострочена до 30 днів
Прострочена від 31 до 90 днів
Прострочена від 91 до 180 днів
Прострочена від 181 до 365 днів
Прострочена понад 365 днів
Прострочена та індивідуально знецінена (валова сума):
Прострочена понад 365 днів
За вирахуванням: резерву на покриття збитків від сумнівної
заборгованості
Всього

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

1 026 865

202 960

2 313
4 248
2 841
493
2 978

549 322
992 545
604 625
309 488
-

31 781

52 021

(31 781)

(52 021)

1 039 738

2 658 940

Інформація про рух резерву на покриття збитків від сумнівної торгової дебіторської
заборгованості представлена таким чином:
2015

2014

Залишок станом на 1 січня
Резерв на покриття збитків, створений протягом року
Суми, списані протягом року як безнадійні

(52 021)
(6 409)
26 649

(68 793)
16 772

Залишок станом на 31 грудня

(31 781)

(52 021)

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

798 698
257 341
94 081
6 744
106 127
36 745

17 999
46 736
68 436
546
168 448
30 072

(231 532)

(235 479)

17. ПЕРЕДОПЛАТИ ВИДАНІ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

Передоплати з податків, крім податку на прибуток
Аванси видані постачальникам
Векселі до отримання
Податок на додану вартість до відшкодування
Інша дебіторська заборгованість
Інші оборотні активи
Мінус: резерв під сумнівну заборгованість

1 068 204

96 758
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(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Інформація про рух резерву на покриття збитків від сумнівних передоплат виданих та інших
оборотних активів представлена таким чином:
2015

2014

Залишок станом на 1 січня
Резерв на покриття збитків, створений протягом року
Суми, списані протягом року як безнадійні

(235 479)
3 947

(237 536)
(775)
2 832

Залишок станом на 31 грудня

(231 532)

(235 479)

18. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЗАЛИШКИ НА БАНКІВСЬКИХ РАХУНКАХ
31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Строкові депозити
Грошові кошти на банківських рахунках
Каса

373 100
164 761
926

218 053
17 455
650

Всього

538 787

236 158

Станом на 31 грудня 2015 року банківські депозити на суму 373 100 тисяч гривень з первісним
строком погашення понад три місяці та менше ніж один рік, не включалися до складу грошових
коштів та їх еквівалентів для цілей звіту про рух грошових коштів. Станом на 31 грудня
2014 року всі строкові депозити мали строк погашення до трьох місяців.
19. КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років зареєстрований акціонерний капітал Підприємства
складав 3 854 125 тисяч гривень і складався з 8 564 722 221 простої акцій номінальною
вартістю 0,45 гривні. Акціонерний капітал Підприємства був зареєстрований у 1998 році
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
Вплив гіперінфляції відповідно до вимог МСБО 29 „Фінансова звітність в умовах
гіперінфляції” становив 1 335 271 тисяча гривень і був визнаний в складі додаткового капіталу
Підприємства (до 1 січня 2001 року економіка України вважалась гіперінфляційною).
Прибуток кожного звітного періоду, що доступний для розподілу власникам, визначається на
основі даних фінансової звітності, підготовленої згідно з МСФЗ. У відповідності до статуту
підприємства виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку та/або нерозподіленого
прибутку. Додатковий капітал та резерв переоцінки не розподіляються.
У 2015 році Підприємство оголосило розподіл дивідендів у сумі 128 311 тисяч гривень, які
були виплачені після звітної дати.
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20. КОРОТКОСТРОКОВІ ПОЗИКИ
Короткострокові позики Підприємства були представлені таким чином:
Валюта
кредиту
Кредити від українських банків
Кредити від українських банків
Заборгованість по відсотках

Гривні
Долари
США
Долари
США,
гривні

Ефективна
процентна
ставка

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

22%-24%

1 185 900

1 201 600

11%-14%

1 884 188

1 379 838

72 522

23 733

3 142 610

2 605 171

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років не було невикористаної частини кредитів.
Кредитні угоди містять фінансові та нефінансові умови по відношенню до Підприємства, що
передбачають обмеження щодо певних операцій та фінансових коефіцієнтів відносно
заборгованості та прибутковості Підприємства та інші обмеження.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років Підприємство порушило певні зобов’язання за
короткостроковим кредитом. Таким чином, позикодавець отримав право вимагати прискореної
виплати кредиту у сумі 1 080 030 тисяч гривень (31 грудня 2014: 709 585 тисяч гривень).
Станом на 31 грудня 2015 деякі кредитні угоди містили положення, які у випадках трактування
не на користь Підприємства, можуть призводити до ситуацій, коли банківська установа
вимагатиме прискореної виплати позики у сумі 685 316 тисяч гривень. Зазначені кредити
станом на 31 грудня 2015 та 2014 років не мали довгострокової частини та були пролонговані
після звітної дати.
Позики були забезпечені наступним чином:
Тип забезпечення
Основні засоби (Примітка 13)
Запаси (Примітка 15)
Майбутні грошові надходження за доходами від реалізації

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

272 871
56 969
6 117 258

598 369
357 681
4 248 471
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21. РЕЗЕРВИ

На 31 грудня 2013 року
Створені протягом року
Амортизація дисконту
Використані
Зміни в оцінках

Резерв на
виведення
активів з
експлуатації

Зобов’язання
за виплатами
працівникам

Резерви на
судові
позови

Всього

117 084

624 633

263 174

1 004 891

84 796
74 215
(39 870)
308 752

(18 304)
-

20 954
(3 286)
(7 226)

84 796
95 169
(61 460)
301 526

На 31 грудня 2014 року

127 526

1 052 526

244 870

1 424 922

Короткострокові
Довгострокові

16 646
110 880

1 052 526

244 870
-

261 516
1 163 406

Створені протягом року
Амортизація дисконту
Використані
Зміни в оцінках

6 498
21 725
384 896

(9 675)
-

48 977
130 042
(74 104)
760 091

На 31 грудня 2015 року

540 645

1 514 088

235 195

2 289 928

Короткострокові
Довгострокові

51 398
489 247

1 514 088

235 195
-

286 593
2 003 335

42 479
108 317
(64 429)
375 195

Резерв на виведення активів з експлуатації
Відповідно до вимог чинного законодавства, Підприємство повинно провести рекультивацію
земель, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід
та у гідрологічному режимі внаслідок проведення бурових, геологорозвідувальних,
будівельних та інших робіт. Резерв на виведення активів з експлуатації являє собою теперішню
вартістю витрат на виведення з експлуатації нафтогазових активів. Основні припущення,
використані під час визначення суми резерву на виведення активів з експлуатації, були
представлені таким чином:

Ставка дисконтування до оподаткування
Довгострокова ставка інфляції

2015

2014

12,86%
7,00%

18,00%
9,00%
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Зобов’язання за виплатами працівникам
Підприємство має певні зобов’язання перед своїми працівниками, визначені умовами
колективних угод. Ці виплати включають разові виплати на момент виходу працівників на
пенсію та програми із виплат після виходу на пенсію. Ці плани із виплат працівникам не
фінансуються, а також відсутні активи за планами.
Із вартості поточних послуг, віднесеної на витрати у 2015 році, суму у розмірі 42 479 тисяч
гривень (2014: 84 796 тисяч гривень) було включено до складу інших операційних витрат.
Основні актуарні припущення, що були використані, представлені таким чином:

Номінальна ставка дисконтування
Номінальна ставка збільшення заробітної плати
Коефіцієнт плинності кадрів

2015

2014

12,86%
20,24%
2,56%

14,11%
12,60%
2,55%

Вплив на зобов’язання по плану з фіксованими виплатами змін основних припущень наведено
нижче:

Збільшення/зменшення ставки дисконтування на 1%
Збільшення/зменшення заробітної плати на 1%
Збільшення/зменшення плинності кадрів на 1%

2015

2014

(9,86%)/11,40%
5,84%/(5,39%)
(3,93%)/4,69%

(8,46%)/9,90%
8,84%/(7,77%)
(8,89%)/10,33%

Наданий вище аналіз чутливості може не представляти фактичні зміни зобов’язання за
пенсійним планом із визначеними виплатами, оскільки малоймовірно, що зміни у припущеннях
відбуватимуться окремо одна від одної, оскільки деякі припущення можуть бути
взаємопов’язаними. Окрім того, у поданому вище аналізі чутливості теперішня вартість
зобов’язання за виплатами працівникам розраховувалась із використанням методу прогнозної
умовної одиниці на кінець звітного періоду, яка відповідає тій, яка застосовувалась для
розрахунку зобов’язання, визнаного у звіті про фінансовий стан. У порівнянні із попередніми
роками не відбулося змін у методах та припущеннях, використаних для підготовки аналізу
чутливості.
Забезпечення за судовими процесами. Підприємство виступає в якості відповідача в кількох
судових процесах. Забезпечення за судовими процесами є оцінкою керівництва можливих
втрат, які можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень, включаючи штрафи і
пеню, нараховані податковими органами за несплачені вчасно податки та плату за
користування надрами.
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22. АВАНСИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Податок на додану вартість до сплати
Розрахунки з оплати праці та соціальних нарахувань
Аванси отримані
Зобов'язання з інших податків і зборів
Розрахунки за нарахованими дивідендами
Резерв невикористаних відпусток
Інша поточна кредиторська заборгованість

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

417 548
177 449
169 542
150 917
128 311
93 665
59 977

136 346
259 384
183 363
507 646
115 665
26 092

1 197 409

1 228 496

23. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ
Судові позови. В ході звичайної господарської діяльності до Підприємства висуваються різні
претензії. У випадку якщо ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими
претензіями, вважається вірогідним, у складі резервів на судові позови визнається відповідне
зобов’язання (Примітка 21). Якщо, за оцінками керівництва, Підприємство не понесе суттєвих
збитків, пов’язаних із такими претензіями, або суму витрат неможливо достовірно оцінити,
резерв не визнається, а відповідна сума розкривається у фінансовій звітності. Такі потенційні
зобов’язання можуть стати фактичними, і Підприємство буде зобов’язане визнати додаткові
суми збитків.

Умовні зобов’язання, пов’язані з участю Підприємства у спільній
діяльності
Інші потенційні зобов’язання

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

699 846
679 705

738 407
557 910

Сукупна величина умовних зобов’язань Підприємства як учасника спільного підприємства.
Обсяг коштів, необхідних для погашення, буде залежати від подальшої прибутковості
спільного підприємства порівняно з поточними очікуваннями. Підприємство не відповідає по
умовних зобов’язаннях інших учасників спільного підприємства.
Станом на 31 грудня 2015 року Підприємство виступало поручителем за договорами фінансової
оренди на користь спільного підприємства на суму 352 988 тисяч гривень (31 грудня 2014 року:
406 956 тисяч гривень) (Примітка 24). Ця сума включена в умовні зобов’язання у
вищенаведеній таблиці.
Станом на 31 грудня 2015 року Підприємство виступало поручителем за договором кредитної
лінії на користь спільного підприємства на суму 346 858 тисяч гривень (31 грудня 2014 року:
331 451 тисяч гривень) (Примітка 24). Ця сума включена в умовні зобов’язання у
вищенаведеній таблиці.
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Податкові ризики. Фінансовий стан та діяльність Підприємства продовжують зазнавати
впливу розвитку ситуації в Україні, у тому числі застосування існуючих та майбутніх положень
законодавства, зокрема податкового законодавства.
Підприємство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах з податковими
органами. У випадках, коли ризик вибуття додаткових ресурсів у зв’язку з невизначеністю
українського податкового законодавства та інших нормативно-правових актів, вважається
вірогідним станом на 31 грудня 2014 року і сума може бути визначена з достатньою
впевненістю, Підприємство обліковувало такі потенційні зобов’язання як складову резервів на
судові позови (Примітка 21). Підприємство також визначає потенційні податкові зобов’язання,
нарахування яких, згідно з оцінками керівництва, є ймовірним. Такі потенційні зобов’язання
можуть стати фактичними, і Підприємство буде зобов’язане сплатити додаткові суми податків
та інших відрахувань. Станом на 31 грудня 2015 року за оцінками керівництва Підприємства
сума таких потенційних зобов’язань не перевищувала 1 422 465 тисяч гривень (31 грудня
2014 року: 1 888 730 тисяч гривень).
Ліцензування. Держава контролює діяльність із розвідки та видобування нафти і газу в Україні
шляхом видачі відповідних ліцензій. Згідно з поточним законодавством окремі ліцензії
видаються на розвідку, розробку та видобування на кожному нафтогазовому родовищі. Окремі
ліцензії видаються на транспортування, постачання та зберігання нафти і газу. Ліцензії
видаються на період від двох до двадцяти років, і їх дію можна подовжити на той самий термін.
Деякі ліцензії на провадження діяльності з розвідки, розробки і видобутку були передані як
внесок до спільних підприємств. Однак, це не допускається згідно з чинним законодавством і
держава має право призупинити такі ліцензії. Наразі дія жодної ліцензії Підприємства не була
призупинена через цю причину і не існує судових позовів щодо цього питання. Керівництво
Підприємства вважає, що в найближчому майбутньому дії ліцензій не будуть призупинені у
зв’язку з цим питанням.
Капітальні контрактні зобов’язання. Станом на 31 грудня 2015 року Підприємство мало
зобов’язання щодо придбання бурового та іншого обладнання на загальну суму 144 182 тисячі
гривень (31 грудня 2014 року: 399 933 тисячі гривень).
24. БАЛАНСИ ТА ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має здатність контролювати
іншу сторону, знаходиться під спільним контролем або може здійснювати істотний вплив або
спільний контроль над іншою стороною під час прийняття фінансових та операційних рішень.
Під час розгляду взаємовідносин із кожною можливою пов’язаною стороною увага
спрямовується на сутність відносин, а не тільки на їх юридичну форму.
Підприємство здійснює значну кількість операцій з акціонером, іншими українськими
підприємствами, що контролюються НАК „Нафтогаз України”, державними підприємствами та
спільними підприємствами.
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Інформація про істотні операції із пов’язаними сторонами представлена у таблиці нижче:
Доходи
2015
Акціонер
Сторони під спільним контролем
Спільна діяльність

16 367 112
178 082
448 530

2014
4 685 609
105 784
422 593

Закупівлі та інші витрати
2015
2014
93 733
18 104

591
169 906
141 585

Баланси по операціях із пов’язаними сторонами були представлені наступним чином:
Заборгованість пов’язаних
сторін
31 грудня
31 грудня
2015 року
2014 року
Акціонер
Сторони під спільним контролем
Спільна діяльність

958 565
15 826
96 109

2 233 933
38 153
71 033

Заборгованість перед
пов’язаними сторонами
31 грудня
31 грудня
2015 року
2014 року
284
1 135 473
11 981

193 316
745 951
2 471

Продукція Підприємства продавалася пов’язаним сторонам за звичайними або регульованими
цінами. Певні послуги надавалися Підприємством по цінах, нижче ринкових. Ціни на послуги
були суттєво переглянуті у четвертому кварталі 2015 року.
Суми заборгованості пов’язаних сторін наведені за вирахуванням резерву сумнівних боргів у
розмірі 51 502 тисячі гривень (31 грудня 2014 року: 60 561 тисяча гривень).
Станом на 31 грудня 2015 і 2014 років Підприємство виступало поручителем по зобов’язаннях
спільного підприємства (Примітка 23).
Виплати провідному управлінському персоналу. Провідний управлінський персонал
Підприємства нараховував 5 осіб станом на 31 грудня 2015 (31 грудня 2014: 7 осіб).
Компенсація провідному персоналу складається з грошових виплат, окладів за контрактами,
премій та інших виплат, передбачених колективним договором. Виплати провідному
управлінському персоналу Підприємства у 2015 році становили 2 471 тисячу гривень (2014:
4 469 тисяч гривень).
25. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основними ризиками, пов’язаними з фінансовими інструментами Підприємства, є ризик
ліквідності, валютний, кредитний ризик та ризик концентрації. Підприємство переглядає та
узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.
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Основні категорії фінансових інструментів представлені таким чином:
Примітка

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

16
17
18

1 039 738
106 127
538 787

2 658 940
113 448
236 158

1 684 652

3 008 546

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

20

3 142 610
578 699

2 605 171
437 272

22

59 977
-

26 092
91 139

3 781 286

3 159 674

Торгова дебіторська заборгованість
Передоплати видані та інші оборотні активи
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Всього фінансових активів

Примітка
Позики
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові
зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Всього фінансових зобов’язань

Ризик зміни відсоткових ставок. Цей ризик не є значним для Підприємства через те що
позики залучені з фіксованими ставками відсотку (Примітка 20).
Валютний ризик. Підприємство здійснює свою операційну діяльність на території України і її
залежність від валютного ризику визначається, головним чином, необхідністю придбання
основних засобів, а також наявністю кредитів і грошових коштів та залишків на банківських
рахунках, що деномінуються у доларах США. Підприємство не здійснює хеджування своїх
валютних позицій.
Балансова вартість монетарних активів та зобов’язань Підприємства, виражених в іноземних
валютах станом на звітну дату, представлена таким чином:
31 грудня 2015 року
Долари США
Євро
Грошові кошти та залишки
на банківських рахунках
Торгова дебіторська
заборгованість
Позики
Торгова кредиторська
заборгованість
Всього

31 грудня 2014 року
Долари США
Євро

179 141

-

126

-

735
(1 884 196)

-

307 564
(1 379 882)

-

(28 129)

(83 835)

(13 518)

-

(1 732 449)

(83 835)

(1 085 710)

-
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість прибутку або збитку та власного
капіталу до обґрунтовано можливих змін у курсах обміну валют, які застосовувались на звітну
дату, за умови, що всі інші змінні величини залишались незмінними. Ризик розраховувався
лише для монетарних залишків, деномінованих в іноземних валютах, а не у функціональній
валюті Підприємства.

2015
Зміцнення долару США на 15%
Послаблення долару США на 10%
Зміцнення євро на 15%
Послаблення євро на 10%

2014
Зміцнення долару США на 33,25%
Послаблення долару США на 10%

Вплив на
прибуток/
(збиток) та
власний капітал
(213 091)
142 061
(10 312)
6 874
Вплив на
прибуток/
(збиток) та
власний капітал
(293 793)
89 028

Кредитний ризик. Кредитний ризик виникає у результаті продажу Підприємством продукції
на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, у результаті яких виникають
фінансові активи. Підприємства, замовники, що бажають співпрацювати на умовах кредиту,
мають пройти відповідні процедури підтвердження кредитоспроможності, а значні залишки
дебіторської заборгованості постійно контролюються.
Підприємство формує резерв на покриття збитків від сумнівної заборгованості, який є оцінкою
понесених збитків стосовно дебіторської заборгованості. Основною частиною цього резерву є
компонент збитку, який стосується індивідуально суттєвих ризиків.
Крім того, на Підприємство впливає кредитний ризик по фінансових гарантіях, наданих
Підприємством. Максимальний ризик Підприємства у зв’язку з цим дорівнює максимальній
сумі, яку Підприємство буде зобов’язане сплатити у випадку пред’явлення вимог по гарантіях
(Примітка 23).
Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня 2015 року становила 2 247 047 тисяч
гривень (31 грудня 2014 року: 3 634 910 тисяч гривень).
Підприємство не утримувало жодної застави для покриття своїх кредитних ризиків та не
здійснювало операцій з метою хеджування зазначених ризиків.
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(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Ризик концентрації. Фінансові інструменти Підприємства, на які потенційно може впливати
ризик концентрації, включають, в основному, дебіторську заборгованість. Ризик концентрації,
пов’язаний з дебіторської заборгованістю є досить високим у зв’язку з постійним зростанням
частки реалізації основним покупцям. 86% від усієї дебіторської заборгованості на 31 грудня
2015 року становила дебіторська заборгованість НАК „Нафтогаз України” (31 грудня
2014 року: 96% становила дебіторська заборгованість від двох покупців).
Ризик управління капіталом. Підприємство розглядає позики і акціонерний капітал як
основне джерело фінансування. Головною метою управління капіталом Підприємства є
підтримка достатньої кредитоспроможності та коефіцієнтів забезпеченості власними коштами з
метою збереження можливості Підприємству продовжувати свою діяльність. Підприємство
здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який
розраховується як співвідношення чистих зобов’язань до суми акціонерного капіталу та чистих
зобов’язань. Підприємство включає у розрахунок чистих зобов’язань процентні кредити та
позики за вирахуванням грошових коштів та короткострокових депозитів.
Політика Підприємства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку
оптимальної структури капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості,
необхідних для доступу Підприємства до ринків капіталу.
31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Позики
Мінус: грошові кошти та залишки на банківських рахунках

3 142 610
(538 787)

2 605 171
(236 158)

Чисті зобов’язання

2 603 823

2 369 013

Власний капітал

42 304 600

43 298 252

Власний капітал і чисті зобов’язання

44 908 423

45 667 265

0,06

0,05

Коефіцієнт фінансового важелю

Ризик ліквідності. Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових
коштів та достатність фінансування для виконання чинних зобов’язань по мірі їх настання.
Метою Підприємства є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю у
використанні кредитних умов, наданих, в основному, постачальниками та банками.
Передоплати зазвичай використовуються для управління як ризиком ліквідності, так і
кредитним ризиком. Підприємство аналізує свої активи та зобов’язання за їх строками та
планує свою ліквідність, залежно від очікуваних строків виконання зобов’язань за
відповідними інструментами. У разі недостатньої або надмірної ліквідності Підприємство
перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального фінансування своєї діяльності. Основним
джерелом коштів Підприємства були кошти отримані від операційної діяльності, а також
запозичені кошти. Кошти використовуються для фінансування інвестиції в основні засоби
Підприємства і його потреб в оборотному капіталі.

49
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Таблиця, що наведена нижче, підсумовує структуру фінансових зобов’язань Підприємства за
термінами погашення на основі договірних недисконтованих платежів за основною сумою
боргу та відсотків.
31 грудня 2015 року
Позики
Торгова кредиторська
заборгованість
Інші зобов’язання

31 грудня 2014 року
Позики
Торгова кредиторська
заборгованість
Інші зобов’язання

За
вимогою

До
6 місяців

Від 6 до
12 місяців

Від 1 до
2 років

Всього

2 111 199

152 531

1 031 562

-

3 295 292

-

578 699
59 977

-

-

578 699
59 977

2 111 199

791 207

1 031 562

-

3 933 968

За
вимогою

До
6 місяців

Від 6 до
12 місяців

Від 1 до
2 років

Всього

733 318

1 490 930

583 974

-

2 808 222

256 116
-

100 374
26 092

80 782
-

107 709

437 272
133 801

989 434

1 617 396

664 756

107 709

3 379 295

26. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ
МСФЗ визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за продаж активу або
сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.
Очікувана справедлива вартість визначалась Підприємством із використанням доступної
ринкової інформації, коли вона існує, а також відповідних методик оцінки. Однак, для
визначення очікуваної справедливої вартості обов’язково необхідне використання професійних
суджень для тлумачення ринкової інформації. Керівництво використало усю доступну ринкову
інформацію для оцінки справедливої вартості. Оцінки, подані у цій фінансовій звітності, не
обов’язково вказують на суми, які Підприємство могло б отримати у ринковому обміні від
операції продажу своєї повної частки у конкретному інструменті або сплатити під час передачі
зобов’язань.
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань Підприємства, які
оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі, і справедлива вартість
основних засобів.
Основні засоби Підприємства оцінюються за справедливою вартістю, ґрунтуючись на Рівні 3
ієрархії справедливої вартості (вхідні дані не піддаються спостереженню для активу).
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Підприємство залучає професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої
вартості своїх основних засобів із використанням методу вартості заміщення для більшості
груп. Справедлива вартість визначається як первісна вартість будівництва цих об’єктів за
поточними цінами, за вирахуванням економічного знецінення та фізичного зносу на відповідну
дату. Основним параметром, який використовується у цій методиці оцінки, є поточна вартість
будівництва.
Для об’єктів, для яких є ринкові аналоги (головним чином, будівлі), використовується метод
порівняння продажів, ціни ринкових продажів порівнюваних об’єктів нерухомості коригуються
з урахуванням різниць в основних параметрах (таких як площа нерухомості). Основним
параметром, який використовується у цій методиці оцінки, є ціна квадратного метра
нерухомості.
Основні засоби Підприємства були оцінені за методом вартості заміщення з використанням
доходного методу для визначення економічного знецінення. Інформація стосовно вхідних
даних, що використовувалися для оцінки основних засобів Підприємства станом на 31 грудня
2014 року наведена нижче:
Вхідні дані, які не
піддаються
спостереженню

Діапазон вхідних даних,
які не піддаються
спостереженню

Взаємозв’язок між ключовими вхідними
даними, які не піддаються спостереженню,
та оцінкою справедливої вартості

Залишковий термін з
видобутку природного газу,
років (базуючись на
підтверджених та
вірогідних запасах,
визначених незалежним
експертом)

0-35

Чим менший період, тим менша справедлива
вартість внаслідок нижчих залишкових
строків використання активів з видобутку

Ціна реалізації природного
газу

Ринкова ціна, що
базується на паритеті
імпортних цін

Чим вища ціна реалізації, тим вища
справедлива вартість

Довгостроковий прогноз
ставки роялті (розрахований
на ціну реалізації)

29,00%

Чим вища ставка, тим менша справедлива
вартість

Номінальна
середньозважена вартість
капіталу для грошових
потоків, деномінованих у
гривні

20,55%

Чим вища середньозважена вартість капіталу,
тим менша справедлива вартість
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Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, які не оцінюються
за справедливою вартістю на постійній основі (але розкриття інформації про справедливу
вартість є обов’язковим).
На думку керівництва Підприємства, балансова вартість фінансових активів та фінансових
зобов’язань, визнана у фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості
внаслідок їх короткострокової природи.
Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості.
27. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після дати балансу з українським банком була підписана додаткова угоди до кредитного
договору на продовження терміну погашення позики у сумі 1 080 030 тисяч гривень строком
на рік.
Дивіденди у сумі 128 311 тисяч гривень були виплачені після звітної дати.
Постановою Кабінету Міністрів України ціна газу як товару для НАК „Нафтогаз України” була
збільшена з 1 травня 2016 року з 1 590 гривень до 4 849 гривень за 1 тисячу м3.
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