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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Управлінському персоналу та акціонеру Публічного акціонерного товариства
«Укргазвидобування»:
Звіт з аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»
(надалі – «Товариство»), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня
2017 року, та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про зміни у власному
капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за виключенням впливу питання, описаного у розділі «Основа для думки із
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, та його фінансові результати
і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності («МСФЗ»).
Основа для думки із застереженням
Як викладено у Примітці 6 до цієї фінансової звітності, станом на 31 грудня 2017 та 2016 років
Товариство мало інвестиції в спільні підприємства, які обліковуються із використанням методу участі
в капіталі, балансовою вартістю 1,288,874 тисячі гривень та 1,390,810 тисяч гривень, відповідно, та
з часткою Товариства у результатах спільних підприємств після оподаткування у сумах 93,036 тисяч
гривень збитку та 51,994 тисячі гривень прибутку, за роки, які закінчилися на зазначені дати,
відповідно. На нашу думку, згідно МСФЗ 11 «Спільна діяльність» певні договори про спільну діяльність,
які обліковувались як спільні підприємства, мають бути класифіковані та обліковуватися як спільні
операції, що передбачає окреме визнання Товариством у цій фінансовій звітності своєї частки у
активах і зобов’язаннях спільних операцій, та своєї частки у доходах від реалізації та витратах спільної
діяльності. Крім того, облікові політики деяких спільних підприємств не узгоджувались із політикою
Товариства, що не відповідає МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства". Вплив цих
відхилень на фінансову звітність не було визначено.

Назва «Делойт» стосується однієї чи кількох юридичних осіб: «Делойт Туш Томацу Лімітед», приватної компанії з відповідальністю учасників
в гарантованих ними межах, зареєстрованої за законодавством Великобританії (далі – «ДТТЛ»), мережі фірм-учасників ДТТЛ та пов’язаних
з ними осіб. ДТТЛ і кожна з її фірм-учасників є самостійними та незалежними юридичними особами. ДТТЛ (також іменується як «Делойт Глобал»)
не надає послуги клієнтам. Докладну інформацію про ДТТЛ та її фірми-учасники розміщено за посиланням: www.deloitte.com/about.
© 2018 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК». Усі права захищені.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно
з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності»
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із
застереженням.
Пояснювальний параграф
Ми 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 Товариства. Нашу думку не було модифіковано щодо
цього питання.
Відповідальність
управлінського
персоналу
повноваженнями, за фінансову звітність

та

тих,

кого

наділено

найвищими

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності
відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно,
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський
персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу
думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів,
що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:


Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики,
та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж
для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку,
навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю.



Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю.



Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.
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Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих
аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які
поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо
ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу
в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови
можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.



Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її
складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

30 березня 2018 року

Сертифікований аудитор

Сергій Кулик

Сертифікат аудитора Серія А № 007492
Аудиторської палати України, виданий 21 грудня 2017 року
згідно з рішенням Аудиторської палати України № 353/2
дійсний до 21 грудня 2022 року
ПрАт «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»
вул. Жилянська, 48, 50а, м. Київ, 01033, Україна
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)
НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
КОДИ
2017 12
31
30019775
8039100000
230
06.20

Дата (рік, місяць, число)
Товариство
За ЄДРПОУ
ПАТ «Укргазвидобування»
Територія
м. Київ,
Шевченківський р-н за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання:
Публічне акціонерне товариство
за КОПФГ
Вид економічної діяльності
Діяльність головних управлінь
за КВЕД
Середня кількість працівників
20,616
Адреса, телефон
м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Кудрявська, 26/28, (044) 461-29-88
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу ІV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Баланс (звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 року
Форма
Код за ДКУД
1801001
№1
АКТИВ
1

Код
рядка

2
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1000
первісна вартість
1001
накопичена амортизація та резерв на зменшення
корисності
1002
Незавершені капітальні інвестиції
1005
Основні засоби:
1010
первісна вартість
1011
накопичений знос та резерв на зменшення корисності
1012
Інвестиційна нерухомість
1015
Довгострокові біологічні активи
1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
1030
інші фінансові інвестиції
1035
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
Відстрочені податкові активи
1045
Інші необоротні активи
1090
Усього за розділом I
1095
ІІ. Оборотні активи
Запаси
1100
Поточні біологічні активи
1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
з бюджетом
1135
у тому числі з податку на прибуток
1136
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
Поточні фінансові інвестиції
1160
Гроші та їх еквіваленти
1165
Витрати майбутніх періодів
1170
Інші оборотні активи
1190
Усього за розділом IІ
1195
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи
вибуття
1200
Баланс
1300

На кінець
звітного
періоду

На початок
звітного
періоду

Примітки

3

4

5

1,640,757
1,836,576

429,571
556,605

4

(195,819)
11,788,676
92,475,421
93,009,711
(534,290)
-

(127,034)
5,946,003
62,379,311
70,467,444
(8,088,133)
8,565

1,288,874
811
6,608
107,201,147

1,390,810
726
8,964
70,163,950

6

1,679,909
986

2,258,561
32,711

7

33,854,331

18,956,947

8

109,548
3,317,195
680
56,401
338,579
218,546
59,804
39,635,299

290,666
33,183
680
54,717
220,494
7,470
1,403
21,856,152

146,836,446

92,020,102

4, 5
5

9
9

10

6

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)
НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
ПАСИВ

Код
рядка

1

На кінець
звітного
періоду
3

2
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
3,854,125
Капітал у дооцінках
1405
73,521,000
Додатковий капітал
1410
1,335,271
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
44,663,236
Неоплачений капітал
1425
Вилучений капітал
1430
Усього за розділом I
1495
123,373,632
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500
11,801,470
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові зобов'язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
2,433,508
Цільове фінансування
1525
Усього за розділом II
1595
14,234,978
III. Поточні зобов'язання та забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
1,661,842
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610
1,258
товари, роботи, послуги
1615
1,446,207
розрахунками з бюджетом
1620
3,110,178
у тому числі з податку на прибуток
1621
1,977,593
розрахунками зі страхування
1625
25,056
розрахунками з оплати праці
1630
106,512
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1635
314,955
Поточні забезпечення
1660
2,507,593
Доходи майбутніх періодів
1665
1,269
Інші поточні зобов'язання
1690
52,966
Усього за розділом ІІІ
1695
9,227,836
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
Баланс
1900
146,836,446

На початок
звітного
періоду
4

Примітки
5

3,854,125
47,061,205
1,335,271
20,088,463
72,339,064

11

7,511,616
1,258
1,652,757
9,165,631

21

2,161,907

13

2,156
722,849
4,968,204
759,041
22,980
106,040
324,766
2,084,344
1,974
120,187
10,515,407

11

12

14
14

12

92,020,102

Ця фінансова звітність затверджена до випуску від імені Товариства 30 березня 2018 року:

Голова Правління

Прохоренко О. В.

Головний бухгалтер

Сидорчук Т. В.

Примітки на сторінках 14-61 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Товариство

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017
12
31
За ЄДРПОУ
30019775

«ПАТ Укргазвидобування»

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Форма №2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
-- прибуток
-- збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
-- прибуток
-- збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
-- прибуток
-- збиток
Витрати з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
-- прибуток
-- збиток

Код за ДКУД

1801003

2
2000
2050

3
75,092,221
(33,029,789)

За аналогічний
період
попереднього
року
4
55,041,146
(36,035,238)

2090
2095
2120
2130
2150
2180

42,062,432
250,665
(778,642)
(241,030)
(1,569,828)

19,005,908
248,753
(362,479)
(152,145)
(2,520,876)

2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

39,723,597
30,442
55,220
(433,374)
(93,036)
(2,231,537)

16,219,161
51,994
311,546
21,331
(691,724)
(1,280,971)

2290
2295
2300
2305

37,051,312
(6,578,803)
-

14,631,337
(2,711,737)
-

2350
2355

30,472,509
-

11,919,600
-

Код
рядка

За звітний
період

Примітки
5
15
16

17
18

19
20

21

8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Статті, які не можна рекласифікувати у подальшому на
прибуток або збиток, за вирахуванням податку на
прибуток:
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний (збиток)/дохід
Інший сукупний дохід/(збиток) до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід/(збиток) після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

2400
2405
2410

32,574,618
-

(628,759)
-

2415
2445
2450
2455
2460
2465

(230,226)
32,344,392
(5,822,533)
26,521,859
56,994,368

455,691
(173,068)
29,304
(143,764)
11,775,836

Примітки
5

12
21

ІII. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За звітний
період
3
2,160,595
2,785,210
523,550
6,699,338
23,350,644
35,519,337

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1,664,469
1,746,409
360,914
6,157,807
29,013,575
38,943,174

Примітки
5

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, гривень
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію,
гривень
Дивіденди на одну просту акцію, гривень

2
2600
2605
2610

3
8,564,722,221
8,564,722,221
3.5579

За аналогічний
період
попереднього
року
4
8,564,722,221
8,564,722,221
1.3917

2615
2650

3.5579
0.70

1.3917
-

Код
рядка

За звітний
період

Голова Правління

Прохоренко О. В.

Головний бухгалтер

Сидорчук Т. В.

Примітки
5
11
11

Примітки на сторінках 14-61 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 2017 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Товариство

Дата (рік, місяць, число) 2017
12
31
за ЄДРПОУ
30019775

«ПАТ Укргазвидобування»
Звіт про зміни у власному капіталі
за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року
Форма №4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) (Примітка 11)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни у капіталі
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Код за ДКУД

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал
6

1801005
Нерозподілений
Неоплачений
прибуток
капітал
(непокритий
збиток)
7
8
20,088,463
-

2
4000

3
3,854,125

4
47,061,205

5
1,335,271

4005
4010
4090
4095
4100
4110

3,854,125
-

47,061,205
26,525,252

1,335,271
-

-

20,088,463
30,472,509
(3,393)

4200

-

-

-

-

4205
4210

-

-

-

4240
4245

-

-

4260
4265
4270
4275
4290
4295
4300

3,854,125

(65,457)
26,459,795
73,521,000

Вилучений
капітал

Всього

-

10
72,339,064

-

-

72,339,064
30,472,509
26,521,859

(5,959,800)

-

-

(5,959,800)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,335,271

-

65,457
24,574,773
44,663,236

-

-

51,034,568
123,373,632

-

9

10

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Звіт про зміни у власному капіталі
за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року
Форма №4
Стаття
1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни у капіталі
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

Код
рядка

Зареєстрований (пайовий)
капітал

Код за ДКУД

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

2
4000

3
3,854,125

4
47,654,525

5
1,335,271

4005
4010
4090
4095
4100
4110

3,854,125
-

47,654,525
(521,584)

1,335,271
-

-

7,719,307
11,919,600
377,820

4200

-

-

-

-

4205
4210

-

-

-

4240
4245

-

-

4260
4265
4270
4275
4290
4295
4300

3,854,125

(71,736)
(593,320)
47,061,205

Вилучений
капітал

Всього

-

10
60,563,228

-

-

60,563,228
11,919,600
(143,764)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,335,271

-

71,736
12,369,156
20,088,463

-

-

11,775,836
72,339,064

Голова Правління

Прохоренко О. В.

Головний бухгалтер

Сидорчук Т. В.

6

1801005
Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
7
8
7,719,307

-

9

Примітки на сторінках 14-61 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ)
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Товариство

ПАТ «Укргазвидобування»

Стаття
1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 12
31
за ЄДРПОУ
30019775

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року
1801006
Форма №3-н
Код за ДКУД
За звітний період
За аналогічний період
Код
Надходження
видаток
надходження
видаток
2
3
4
5
6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
3500
37,051,312
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505
6,699,338
збиток (прибуток) від вибуття,
переоцінки та зменшення корисності
основних засобів
1,725,007
збільшення (зменшення) забезпечень
3510
706,533
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
3515
7,969
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових
операцій
3520
256,229
збиток (прибуток від участі в капіталі)
3521
93,036
Фінансові витрати
3540
433,374
Фінансові доходи
(30,442)
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
3550
(17,937,107)
Збільшення (зменшення) поточних
зобов’язань
3560
(2,700,668)
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
26,304,581
Сплачений податок на прибуток
3580
(6,892,562)
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
3195
19,412,019
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
28,737
дивідендів
3220
Інші надходження
3250
3,293
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
необоротних активів
3260
(12,714,335)
Виплати за деривативами
3270
Інші платежі
3290
(60)
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
3295
(12,682,365)

14,631,337

-

6,157,807

-

984,252
1,389,814

-

191,688

-

13,626
691,724
-

(51,994)
(311,546)

-

(17,613,927)

3,942,658
10,025,439
-

(3,731,543)

6,293,896

-

-

-

48,261
13,934
373,100

-

-

(5,412,316)
-

-

(4,977,021)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ)
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
За звітний період
За аналогічний період
надходження
видаток
надходження
видаток
1
2
3
4
5
6
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
756,875
Інші надходження
3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
Погашення позик
3350
(1,376,476)
(858,333)
Сплату дивідендів
3355
(5,959,800)
Сплату відсотків
(73,704)
(426,641)
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
3395
(6,653,105)
(1,284,974)
Чистий рух грошових коштів за
76,549
31,901
звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405
220,494
165,687
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
3410
41,536
22,906
Залишок коштів на кінець року
3415
338,579
220,494
Стаття

Код

Істотні негрошові операції
За звітний період
Виплата дивідендів
однорідних вимог

шляхом

зарахування

За аналогічний період

зустрічних

Голова Правління
Головний бухгалтер

-

128,311

Прохоренко О. В.
Сидорчук Т. В.

Примітки на сторінках 14-61 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.

13

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

1.

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ ТА ЇЇ ОПЕРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» (надалі – «Товариство») було створене
28 серпня 1998 року як дочірня компанія, що повністю належить Національній акціонерній компанії
«Нафтогаз України» (надалі – НАК «Нафтогаз України» або «Акціонер»), в ході реформування
нафтогазової галузі України. НАК «Нафтогаз України» знаходиться у власності держави Україна.
27 грудня 2012 року Товариство було реорганізоване в Публічне акціонерне товариство
«Укргазвидобування» з Дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» згідно
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 року. Товариство 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 2017 року до складу Товариства входили три видобувні управління, управління з
буріння та ремонту свердловин, управління з переробки газу і газового конденсату, а також науководослідні та допоміжні підрозділи. Жоден з цих підрозділів не є юридичною особою. Крім цього,
Товариство уклало ряд договорів про спільну діяльність з розвідки та розробки нафтогазових покладів
в Україні.
Юридична адреса Товариства: вул. Кудрявська, 26/28, Київ, Україна.
2.

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Протягом останніх років Україна знаходилась у стані політичних та економічних потрясінь. Крим,
автономна республіка, у складі України, був фактично окупований Російською Федерацією.
Продовжується збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Ці події
призвели до зростання рівня інфляції, девальвації національної валюти щодо основних іноземних
валют, зменшення ВВП, неліквідності та різких коливань фінансових ринків.
У 2017 році індекс інфляції становив 13,7% у порівнянні із 12,4% у 2016 році. Українська економіка
продовжувала відновлюватись від економічної та політичної кризи попередніх років, що призвело до
поступового зростання реального ВВП приблизно на 2,5% (2016: 2,4%) і стабілізації національної
валюти. З точки зору торгівлі, економіка переорієнтовувалась на ринок Європейського Союзу («ЄС»),
що стало результатом підписаної Угоди про асоціацію з ЄС у січні 2016 року, яка створила Поглиблену
та всеосяжну зону вільної торгівлі («ПВЗВТ»). За цією угодою Україна зобов’язалась гармонізувати
свої правила, норми та стандарти торгівлі з відповідними положеннями ЄС, поступово зменшувати
імпортні мита для товарів із країн-членів ЄС та відмінити експортні мита протягом 10-річного
перехідного періоду. Впровадження ПВЗВТ розпочалось із 1 січня 2017 року. В свою чергу Російська
Федерація запровадила торгове ембарго або імпортні мита на основні українські продукти експорту. У
відповідь Україна запровадила аналогічні заходи до російської продукції.
Щодо валютного регулювання, Національний банк України («НБУ») зменшив обов’язкову частку
продажу валютних надходжень від 65% до 50% із квітня 2017 року, збільшив період розрахунків за
експортно-імпортними операціями від 120 до 180 днів із травня 2017 року і дозволив компаніям
здійснювати виплату дивідендів за 2013 рік (та попередні роки) з лімітом у 2 мільйони доларів США
на місяць із листопада 2017 року (із червня 2016 року компаніям дозволялось здійснювати виплату
дивідендів нерезидентам за 2014–2016 роки з лімітом у 5 мільйонів доларів США на місяць).
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2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ПРОДОВЖЕННЯ)
У березні 2015 року Україна підписала угоду про чотирирічну програму розширеного фінансування
(«ПРФ») із Міжнародним валютним фондом («МВФ»), яка триватиме до березня 2019 року. Загальна
сума за програмою становить 17,5 мільярда доларів США, з яких на цей час Україна отримала лише
8,7 мільярда доларів США. У вересні 2017 року Україна успішно випустила єврооблігації на суму
3 мільярда доларів США, із яких 1,3 мільярда доларів США становить нове фінансування, а решта суми
призначена для рефінансування облігацій, які підлягають погашенню у 2019 році. НБУ очікує, що
Україна отримає ще 3,5 мільярда доларів США від МВФ у 2018 році. Щоб отримати наступні транші,
уряд України повинен впровадити певні ключові реформи, включно з такими сферами як пенсійна
система, антикорупційне законодавство та приватизація, а також перехід до ринкового ціноутворення
на природний газ.
Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від успіху
українського уряду, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації на разі складно
передбачити.
Державне регулювання ринку природного газу в Україні
З 1 жовтня 2015 року Законом України «Про ринок природного газу» від 09 квітня 2015 р. №329-VIII
створено передумови для нової моделі ринку природного газу, побудованої на принципах вільної
добросовісної конкуренції та орієнтованої на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів
споживачів.
При цьому, постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. №187 «Про затвердження
Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» (зі змінами) до 1 квітня
2018 року покладено спеціальні обов’язки на НАК «Нафтогаз України» щодо закупівлі природного газу
власного видобутку у Товариства. Згідно із Законом України «Про засади функціонування ринку
природного газу» природний газ, видобутий в Україні підприємствами, в яких 50% і більше акцій
належить державі, повинен продаватися населенню через НАК «Нафтогаз України» за регульованими
цінами.

Ціна реалізації газу НАК «Нафтогаз
України»

Ставка роялті

2017

2016

4,849 гривень за 1 тисячу куб.м. газу

4,849 гривень за 1 тисячу куб.м. газу
з 1 травня 2016 року, 1,590 гривень
за 1 тисячу куб.м. газу до 1 травня
2016 року

Для видобутку газу зі свердловин
глибиною до 5,000 метрів:
29% з 1 січня 2017 року

Для видобутку газу зі свердловин
глибиною до 5,000 метрів:
50% з 1 квітня 2016 року;
70% до 31 березня 2016 року

Для видобутку газу зі свердловин
глибиною понад 5,000 метрів – 14% з
1 січня 2017 року

Для видобутку газу зі свердловин
глибиною понад 5,000 метрів – 29%
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2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Компенсація різниці у цінах на продаж та ринковою ціною природного газу та інші види
фінансової підтримки держави
Відповідно до частини 7 статті 11 Закону України «Про ринок природного газу», суб’єкт ринку
природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, має право на отримання компенсації
економічно обґрунтованих витрат, здійснених таким суб’єктом, зменшених на доходи, отримані у
процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня
прибутку відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Для Товариства розрахунок компенсації має бути визначений з урахуванням ч.2 ст.12 Закону України
«Про ринок природного газу», яка передбачає, що постачання природного газу здійснюється за цінами,
що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим
Законом. Відповідно, допустимий рівень прибутку для Товариства має визначатися виходячи з
ринкової ціни природного газу, тобто компенсації має підлягати різниця між ринковою ціною
природного газу та ціною, яка була встановлена для Товариства відповідними постановами Кабінету
Міністрів України.
Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності відповідне рішення Кабінетом Міністрів
України не прийняте. Відповідно, протягом 2017 та 2016 років Товариство не отримувало компенсацію
як суб’єкт, на якого покладаються спеціальні обов’язки.

3.

ЗАЛИШКИ 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 необхідно приділяти увагу сутності
відносин, а не тільки їх юридичній формі.
Товариство здійснює значну кількість операцій з Акціонером, іншими українськими підприємствами,
що контролюються НАК «Нафтогаз України» та спільними підприємствами. Як зазначено у
Примітці 1, Товариство знаходиться під кінцевим контролем Уряду України, відповідно, усі
контрольовані державою підприємства вважаються пов’язаними сторонами під спільним контролем.
Операції з пов’язаними сторонами можуть здійснюватися на умовах, які не обов’язково можуть бути
доступними для непов’язаних сторін.
Операції з НАК «Нафтогаз України». За 2017 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) НАК «Нафтогаз України» склав 90% (2016: 89%) та інші операційні доходи, складали 0%
(2016: 23%) від загальної суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших
операційних доходів, відповідно. Непогашена торгова дебіторська заборгованість, аванси видані та
інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2017 та 2016 років становила 98% та 99%
від загальної суми торгової дебіторської заборгованості, авансів виданих та іншої поточної
дебіторської заборгованості, відповідно. Також, у 2017 році існувала заборгованість Товариства перед
НАК «Нафтогаз України», яка складала 10% (2016: 17%) від загального залишку кредиторської
заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) та авансів отриманих. Товариство
реалізовувало газ одноосібному акціонеру НАК «Нафтогаз України» за ціною 4,849 гривень за 1 тисячу
куб.м. газу з 1 травня 2016 року (до 1 травня 2016 року: 1,590 гривень за 1 тисячу куб.м.).
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3.

ЗАЛИШКИ ТА ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Операції зі спільними підприємствами. У 2017 та 2016 роках Товариство не мало операцій та
залишків зі спільними підприємствами, які б перевищували 10% від загальної суми відповідних
балансів чи залишків.
Операції із підприємствами контрольованими державою. До цих підприємств належать державні
банки, а саме: АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк». На
31 грудня 2017 року гроші та їх еквіваленти у державних банках становили 100% (31 грудня 2016 року:
99%) від загальної суми грошей та їх еквівалентів. Також Товариство мало короткострокові позики у
державних банках що складали 47% на 31 грудня 2017 року (31 грудня 2016 року: 57%) від загальної
суми короткострокових позик. Близько 8% фінансових витрат за рік, що закінчився 31 грудня
2017 року, стосуються позик, отриманих від цих банків (2016: 20%). В 2017 та 2016 роках Товариство
не мало операцій та залишків з іншими компаніями, акціонером яких безпосередньо чи опосередковано
є органи державної влади, які б перевищували 10% від загальної суми відповідних операцій чи
залишків.
Виплати провідному управлінському персоналу. Провідний управлінський персонал Товариства
нараховував 5 осіб станом на 31 грудня 2017 та 2016 років. Компенсація провідному персоналу
складається з грошових виплат, окладів за контрактами, премій та інших виплат, передбачених
колективним договором. Виплати провідному управлінському персоналу Товариства у 2017 році
становили 64,517 тисяч гривень (2016: 31,363 тисячі гривень).
4.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Рух нематеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в нематеріальні активи за роки,
які закінчилися 31 грудня 2017 та 2016 року, представлений наступним чином:

На 31 грудня 2015 року
Первісна вартість
Накопичена амортизація та резерв на
зменшення корисності
Надходження та переміщення
Вибуття
Первісна вартість
Накопичена амортизація та резерв на
зменшення корисності
Амортизація
На 31 грудня 2016 року
Первісна вартість
Накопичена амортизація та резерв на
зменшення корисності
Надходження та переміщення
Вибуття
Первісна вартість
Накопичена амортизація та резерв на
зменшення корисності
Амортизація
Збитки від зменшення корисності, крім
переоцінки
На 31 грудня 2017 року
Первісна вартість
Накопичена амортизація та резерв на
зменшення корисності

Права на
геологічне вивчення
та видобування
корисних копалин
330,812
467,603

Інші
нематеріальні
активи
13,875
27,237

Незавершені
капітальні
інвестиції
54,212
54,212

Всього
398,899
549,052

(136,791)
94,070

(13,362)
37,069

68,411

(150,153)
199,550

(64,289)

(5,085)

(10,773)

(80,147)

64,289
(35,071)
389,811
497,384

687
(6,786)
39,760
59,221

111,850
111,850

64,976
(41,857)
541,421
668,455

(107,573)
1,058,544

(19,461)
223,617

(15,432)

(127,034)
1,266,729

(1,178)

(1,012)

(7,839)

(10,029)

1,178
(55,723)

1,011
(15,251)

-

2,189
(70,974)

1,392,632
1,554,750

248,125
281,826

(10,978)
77,601
88,579

(10,978)
1,718,358
1,925,155

(162,118)

(33,701)

(10,978)

(206,797)
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5.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій в основні засоби за роки, які закінчилися 31 грудня 2017 та 2016 року, представлений
наступним чином:
Трубопроводи та
супутнє
обладнання

Нафтогазовидобувні
активи

Будівлі

Обладнання
для буріння
та
дослідження

Інші
основні
засоби

Незавершені
капітальні
інвестиції

Машини та
обладнання

Всього

На 31 грудня 2015 року

3,840,496

47,641,941

6,298,393

5,384,557

416,735

2,115,991

4,990,208

70,688,321

Первісна вартість
Накопичений знос та резерв на
зменшення корисності

3,866,178

47,915,487

6,309,657

5,498,163

416,776

2,257,385

5,126,376

71,390,022

(25,682)

(273,546)

(11,264)

(113,606)

(41)

(141,394)

(136,168)

(701,701)

(1,949,103)
24,078

5,367,455
(21,409)

1,774,466
(24,313)

257,571
24,715

600,165
(5,706)

(1,784,667)
2,635

1,618,969
-

5,884,856
-

(183)
137
(133,705)

(160)
126
(5,051,444)

(1,394)
452
(844,137)

(146)
126
(378,905)

(60,000)
25,761
(295,414)

(206)
171
(43,097)

(129,763)
-

(191,852)
26,773
(6,746,702)

-

(798,556)

(111)

(177)

(3,827)

-

(645,261)

(1,447,932)

На 31 грудня 2016 року

1,781,720

47,137,953

7,203,356

5,287,741

677,714

290,827

5,834,153

68,213,464

Первісна вартість
Накопичений знос та резерв на
зменшення корисності

1,916,892

53,282,782

8,082,729

5,755,588

956,941

472,512

6,615,582

77,083,026

(135,172)

(6,144,829)

(879,373)

(467,847)

(279,227)

(181,685)

(781,429)

(8,869,562)

Надходження та переміщення
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Вибуття
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Амортизація
Збитки від зменшення корисності, крім
переоцінки

18

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Трубопроводи та
супутнє
обладнання

Нафтогазовидобувні
активи

Будівлі

Обладнання
для буріння
та
дослідження

Інші
основні
засоби

Незавершені
капітальні
інвестиції

Машини та
обладнання

Всього

На 31 грудня 2016 року

1,781,720

47,137,953

7,203,356

5,287,741

677,714

290,827

5,834,153

68,213,464

Первісна вартість
Накопичений знос та резерв на
зменшення корисності

1,916,892

53,282,782

8,082,729

5,755,588

956,941

472,512

6,615,582

77,083,026

(135,172)

(6,144,829)

(879,373)

(467,847)

(279,227)

(181,685)

(781,429)

(8,869,562)

130,344

4,050,185

471,016

318,039

1,255,103

34,352

6,229,373

12,488,412

(4,574)

(5,914)

146,087

(2,504)

(186,138)

53,043

-

-

(11)

(23,234)

(24,902)

(248)

(147,878)

(14,097)

(299,445)

(509,815)

Надходження та переміщення
Первісна вартість
Накопичена амортизація та резерв на
зменшення корисності
Вибуття
Первісна вартість
Накопичена амортизація та резерв на
зменшення корисності
Амортизація
Збитки від зменшення корисності, крім
переоцінки
Переоцінка

11
(127,187)

4,344
(5,497,882)

16,072
(744,205)

129
(366,676)

129,234
(565,346)

12,426
(82,516)

285,227
-

447,443
(7,383,812)

1,728,997

7,560
25,542,672

(565)
1,697,455

1,692,545

547,940

52,433

(338,233)
-

(331,238)
31,262,042

На 31 грудня 2017 року

3,509,300

71,215,684

8,764,314

6,929,026

1,710,629

346,468

11,711,075

104,186,496

Первісна вартість
Накопичений знос та резерв на
зменшення корисності

3,510,903

71,563,671

8,785,031

6,946,577

1,737,940

465,589

12,545,510

105,555,221

(1,603)

(347,987)

(20,717)

(17,551)

(27,311)

(119,121)

(834,435)

(1,368,725)
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5.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Товариство залучило професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості своїх
основних засобів станом на 31 грудня 2017 року. Справедлива вартість була визначена на основі
амортизованої вартості заміщення або ринкових даних відповідно до Міжнародних стандартів оцінки.
Беручи до уваги характер основних засобів Товариства, 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.
У 2017 році, Товариство капіталізувало до незавершеного будівництва витрати на амортизацію в сумі
755,448 тисяч гривень (2016: 630,752 тисячі гривень).
Станом на 31 грудня 2016 року первісна вартість повністю замортизованих об’єктів, які ще
використовуються, становила 415,108 тисяч гривень.
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років активи чистою балансовою вартістю у розмірі 236,880 тисяч
гривень та 239,761 тисяча гривень були використані в якості забезпечення одержаних кредитів
(Примітка 13).
В 2017 та 2016 роках Керівництво переглянуло класифікацію основних засобів, що дозволило більш
достовірно розподілити об’єкти основних засобів між групами відповідно до їх функціонального
призначення. Зокрема, в 2017 в результаті перегляду частина основних засобів, котрі раніше належали
до групи «Машини та обладнання», були переміщені в групу «Обладнання для буріння та
дослідження». В 2016 в результаті перегляду частина основних засобів, котрі раніше належали до груп
«Трубопроводи та супутнє обладнання» та «Інші основні засоби», були переміщені в групи
«Нафтогазовидобувні активи» та «Машини та обладнання». Результати перегляду відображені в статті
«Надходження та переміщення» таблиці вище.
Станом на 31 грудня 2017 року до складу незавершених капітальних інвестицій включено
нафтогазовидобувні активи в стадії будівництва в сумі 9,255,925 тисяч гривень (31 грудня 2016 року:
5,016,810 тисяч гривень).
Протягом 2017 та 2016 років, Товариство визначило перелік основних засобів, по котрим наразі
відсутні плани по введенню в експлуатацію, в тому числі ряд свердловин, добудова бурінням яких є
недоцільною у зв’язку з несприятливими геологічними умовами. Також, по частині свердловин
закінчилася дія спеціального дозволу на користування надрами. Керівництво наразі не очікує
отримання економічних вигід від експлуатації вищезгаданих активів, у зв’язку з чим в цій фінансовій
звітності в 2017 році було відображено повне знецінення останніх в сумі 299,292 тисячі гривень (2016:
819,173 тисячі гривень) в складі інших витрат та 31,946 тисяч гривень (2016: 628,759 тисяч гривень) в
складі іншого сукупного доходу.
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6.

ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ, ЯКІ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ ЗА МЕТОДОМ
УЧАСТІ В КАПІТАЛІ ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ

Товариство уклало ряд договорів про спільну діяльність з розвідки та розробки нафтогазових покладів
в Україні.
31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

Інвестиція в спільну діяльність з Місен Ентерпрайзес АБ (ТОВ «Карпатигаз»)
Інвестиції в інші договори спільної діяльності

1,267,329
21,545

1,346,341
44,469

Всього

1,288,874

1,390,810

Детальна інформація щодо суттєвого спільного підприємства на кінець звітного періоду представлена
таким чином:

Назва сторони
Місен Ентерпрайзес АБ (ТОВ «Карпатигаз»)

Частка, %
31 грудня
2017 року
49.99%

31 грудня
2016 року
49.99%

10 червня 2002 року між Товариством, Місен Ентерпрайзес АБ та ТОВ «Карпатигаз» була укладена
Угода про спільну діяльність №3, тривалість якої була в подальшому продовжена на період 20 років,
починаючи з 2011 року.
Головним завданням даного проекту був розвиток виробничих потужностей та сучасних технологій
виробництва, що дозволило б 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, підготовленої у відповідності до
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Оборотні активи
Необоротні активи

Поточні зобов’язання та забезпечення
Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Частка Товариства у чистих активах
Коригування
Внески немонетарних активів

31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

374,964
2,978,859

362,201
3,112,093

3,353,823

3,474,294

615,706
206,619

627,700
144,865

822,325

772,565

1,265,496
953
880

1,350,594
(5,133)
880
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6.

ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ, ЯКІ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ ЗА МЕТОДОМ
УЧАСТІ В КАПІТАЛІ ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Вищезазначені суми активів та зобов’язань включають наступне:
31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

1,627

27,188

(523,249)

(567,380)

2017

2016

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чистий (збиток)/прибуток за звітний період

11,109
(170,231)

3,444,175
100,206

Сукупний (збиток)/дохід

(170,231)

100,206

Гроші та їх еквіваленти
Короткострокові фінансові зобов’язання (за виключенням торгової
кредиторської заборгованості та резервів)

Вищезазначені суми чистого (збитку)/прибутку за звітний період включають наступне:

Амортизація
Інші фінансові доходи
Фінансові витрати

2017

2016

(183,158)
973
(34,593)

(205,007)
13,462
(74,853)

В рамках визначення правомірності договору про спільну діяльність, Товариство в липні 2016 року
розпочало провадження в Стокгольмському арбітражі щодо розірвання або визнання недійсним
даного договору. Усні слухання у справі проходили в листопаді 2017 року та січні 2018 року.
Керівництво очікує, що до кінця травня 2018 року Арбітраж винесе проміжне рішення по всім
концептуальним питанням в рамках вказаного провадження. Також, згідно українського
законодавства, в рамках кримінального провадження досліджується питання щодо законності
укладення цього договору про спільну діяльність.
Незалежно від прийнятого Арбітражем рішення, передбачається, що договір спільної діяльності між
Товариством, Місен Ентерпрайзес АБ і ТОВ «Карпатигаз» буде припинений, а активи спільної
діяльності будуть передані у власність Товариству. Компенсація Місен Ентерпрайзес АБ і
ТОВ «Карпатигаз» за передачу їх частки в активах спільної діяльності Товариству може сягати
363 мільйонів доларів США, в залежності від прийнятого Арбітражем рішення, але Керівництво
вважає, що компенсація не перевищуватиме балансової вартості цих активів.
Окрім того, Товариство продовжує надавати оператору ТОВ «Карпатигаз» передбачені контрактними
зобов’язаннями послуги із видобутку вуглеводнів, проте у зв’язку із невиконанням, на думку
Керівництва, компанією Місен Ентерпрайзес АБ та ТОВ «Карпатигаз» своїх договірних зобов'язань в
частині капітальних інвестицій, з грудня 2016 року, Товариство призупинило передачу видобутих
вуглеводнів ТОВ «Карпатигаз». За наявною в Товариства інформацією, оператор спільної діяльності
не здійснює в повному обсязі нарахування та сплату в бюджет рентних платежів за видобуті
вуглеводні, загальна сума яких за 2017 рік потенційно може сягати близько 2.3 мільярдів гривень.
Товариство згідно умов договору про спільну діяльність несе солідарну відповідальність по
зобов’язанням спільної діяльності лише в частині цивільних правовідносин, оскільки норми
Податкового кодексу не містять такої відповідальності. Керівництво вважає, що вказана
заборгованість по сплаті рентних платежів в бюджет не спричинить будь-якого додаткового вибуття
активів Товариства, оскільки обсягу видобутих та нереалізованих оператором спільної діяльності
вуглеводнів буде достатньо для покриття зобов’язань перед бюджетом.
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6.

ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ, ЯКІ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ ЗА МЕТОДОМ
УЧАСТІ В КАПІТАЛІ ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Протягом 2017 року доходи Товариства по наданню послуг із видобутку та підготовки вуглеводнів,
наданих оператору спільної діяльності ТОВ «Карпатигаз», становили 268,809 тисяч гривень. Також
Товариство здійснило взаємозалік дебіторської заборгованості за послуги із видобутку та підготовки
вуглеводнів та кредиторської заборгованості за оренду основних засобів оператора спільної діяльності
ТОВ «Карпатигаз», на суму 125,221 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2017 року до складу
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги включено заборгованість від
ТОВ «Карпатигаз» в сумі 224,482 тисячі гривень, переважна частина якої є простроченою
(206,101 тисяч гривень). ТОВ «Карпатигаз» не підтвердило вказані дані станом на дату підписання
цієї звітності. Керівництво Товариства не нараховувало резерв під дану дебіторську заборгованість,
оскільки вважає, що виручки від продажу нереалізованих оператором спільної діяльності вуглеводнів
буде достатньо для її погашення.
Зведену фінансову інформацію щодо несуттєвих спільних підприємств наведено нижче:

Чисті активи
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Фінансовий результат до оподаткування
Сукупний (збиток)/дохід
Дивіденди, отримані від спільних підприємств
Частка Товариства у чистих активах

31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

111,057
1,247
(45,854)
(45,854)
21,545

156,911
219,915
965
965
13,934
44,469

В 2016 році Товариство розірвало в судовому порядку частину договорів щодо спільної діяльності.

7.

ЗАПАСИ

Сировина та матеріали
Запасні частини
Продукти переробки – газовий конденсат (готова продукція)
Будівельні матеріали
Нафтопродукти (готова продукція)
Інша готова продукція
Сира нафта власного виробництва
Незавершене виробництво
Інші запаси
Всього

31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

578,109
372,726
184,848
166,103
146,289
33,045
31,366
14,809
152,614

761,334
435,833
138,155
315,258
169,304
127,345
60,076
71,921
179,335

1,679,909

2,258,561

Станом на 31 грудня 2017 року запаси балансовою вартістю 100,940 тисяч гривень (2016: 51,155 тисяч
гривень) були використані в якості забезпечення банківських позик (Примітка 13).
В 2017 році втрати від знецінення запасів становили 237,744 тисячі гривень (2016: 24,266 тисяч
гривень) та були включені до складу інших операційних витрат (Примітка 18).
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8.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ
31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

Торгова дебіторська заборгованість
Мінус: резерв під сумнівну заборгованість

33,971,477
(117,146)

19,046,765
(89,818)

Всього

33,854,331

18,956,947

Торгова дебіторська заборгованість також включає заборгованість пов’язаних сторін (Примітка 3).
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 від 31 до 90 днів
Прострочена від 91 до 180 днів
Прострочена від 181 до 365 днів
Прострочена понад 365 днів
Мінус: резерв під сумнівну заборгованість
Всього

31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

7,096,160

18,929,588

6,810,595
13,822,974
6,008,904
107,098
8,600

9,602
4,590
865
3,534
8,768

17,626
99,520

6,908
37,298
15,169
30,443

(117,146)

(89,818)

33,854,331

18,956,947

Інформація про рух резерву під сумнівну заборгованість представлена таким чином:

Залишок станом на 1 січня
Резерв під сумнівну заборгованість, створений протягом року
Сторно резерву
Рекласифікація між статтями дебіторської заборгованості та суми, списані
протягом року як безнадійні
Залишок станом на 31 грудня

2017

2016

(89,818)
(30,223)
4,571

(31,781)
(59,836)
21

(1,676)

1,778

(117,146)

(89,818)
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9.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ
31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

3,246,013
7,962
680
62,540

8,901
23,509
680
93

3,317,195

33,183

31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

Грошові кошти на банківських рахунках
Каса

337,494
1,085

219,725
769

Всього

338,579

220,494

Передоплати з рентної плати
Податок на додану вартість до відшкодування
Передоплати з податку на прибуток
Передоплати з інших податків
Всього

10. ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

11. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років зареєстрований капітал Товариства складав 3,854,125 тисяч
гривень і складався з 8,564,722,221 простої акцій номінальною вартістю 0.45 гривні.
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 Товариства (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 Товариства
виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку та/або нерозподіленого прибутку. Додатковий
капітал та капітал у дооцінках не розподіляються.
У 2017 році Товариство оголосило розподіл дивідендів за 2016 рік у сумі 5,959,800 тисяч гривень, які
були виплачені протягом 2017 року.
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12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАРАХУВАННЯ
Забезпечення,
пов’язані із
ліквідацією
необоротних
активів

Забезпечення
програм за
довгостроковими
зобов’язаннями з
виплат
працівникам

Забезпечення
за судовими
позовами

На 31 грудня 2015 року

571,722

1,514,088

Довгострокові
Поточні

518,386
53,336

Забезпечення
на виплату
відпусток

Забезпечення
на виплату
винагороди за
підсумками
роботи за рік

Інші
нарахування

Всього

290,364

93,665

68,359

-

2,538,198

1,514,088
-

290,364

93,665

68,359

-

2,032,474
505,724

8,928
73,981

101,654
188,454

1,248,908
-

261,055
-

121,441
-

-

1,741,986
262,435

36,249

(97,224)
(460,756)

(15,584)
-

(199,844)
-

(68,359)
-

-

(381,011)
(424,507)

На 31 грудня 2016 року

690,880

1,246,216

1,523,688

154,876

121,441

Довгострокові
Поточні

406,541
284,339

1,246,216
-

1,523,688

154,876

121,441

-

1,652,757
2,084,344

Нараховано за звітний період
Амортизація дисконту
Використано або сплачено за
звітний період
Сторно забезпечення
Зміни в оцінках

298,404
92,056

73,681
175,185

65,180
-

386,920
-

442,595
-

99,548
-

1,366,328
267,241

226,088

(113,825)
(111,226)
4,138

(22,254)
-

(291,049)
-

(121,441)
-

-

(526,315)
(133,480)
230,226

На 31 грудня 2017 року

1,307,428

1,274,169

1,566,614

250,747

442,595

99,548

4,941,101

Довгострокові
Поточні

1,159,339
148,089

1,274,169
-

1,566,614

250,747

442,595

99,548

2,433,508
2,507,593

Нараховано за звітний період
Амортизація дисконту
Використано або сплачено за
звітний період
Зміни в оцінках

3,737,101
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12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАРАХУВАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Зміни в оцінках, що відображені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у статті
«Інший сукупний дохід», були представлені таким чином:
2017

2016

Переоцінка забезпечень програми за довгостроковими зобов’язаннями з виплат
працівникам
Вплив податку на прибуток
Зміна в оцінці забезпечень, пов’язаних із ліквідацією необоротних активів
Вплив податку на прибуток

(4,138)
745
(226,088)
40,696

460,756
(82,936)
(5,065)
912

Інший сукупний (збиток)/дохід після оподаткування

(188,785)

373,667

Забезпечення, пов’язані із ліквідацією необоротних активів
Відповідно до вимог чинного законодавства, Товариство 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 вартість 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
Довгострокова ставка інфляції

2017

2016

14.46%
6.70%

14.73%
7.70%

Очікується, що зобов’язання пов’язані з ліквідацією необоротних активів буде використано протягом
49 років.
Забезпечення програм за довгостроковими зобов’язаннями з виплат працівникам
Згідно чинного законодавства України Товариство має юридичне зобов’язання, щодо виплати
пільгових пенсій працівникам, які працюють або працювали в шкідливих умовах праці. Крім цього,
згідно колективного договору Товариство здійснює одноразові та періодичні виплати при досягненні
певного віку. Ці плани із виплат працівникам не фінансуються, а також відсутні активи за планами.
2017

2016

Вартість послуг звітного періоду
Вартість послуг минулих періодів та зміни в розрахунках
Чисті процентні витрати

73,681
(111,226)
175,185

108,902
(7,248)
188,454

Всього компоненти, визнані в фінансовому результаті

137,640

290,108

102,672
13,000
(111,534)

35,051
(543,484)
47,677

4,138

(460,756)

141,778

(170,648)

Вартість послуг:

Складові актуарних збитків/(прибутків):
Зміни демографічних припущень
Зміни фінансових припущень
Корегування виходячи з досвіду
Всього компоненти, визнані в іншому сукупному доході
Всього

27

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАРАХУВАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Основні актуарні припущення, що були використані, представлені таким чином:

Ставка дисконтування
Номінальна ставка збільшення заробітної плати
Коефіцієнт плинності кадрів

2017

2016

14.50%
10%-15%
1.75%-3.64%

14.73%
10%-15%
1.51%-3.80%

Вартість послуг звітного періоду, віднесених на витрати у 2017 році в сумі 73,681 тисяча гривень (2016:
108,902 тисяч гривень) було включено до витрат на персонал та відповідні соціальні нарахування в
складі інших операційних витрат (Примітка 18).
В 2017 році дохід від коригування вартості послуг минулих періодів та змін в розрахунках в сумі
111,226 тисяч гривень було включено до складу інших операційних доходів (2016: 7,248 тисяч гривень
було включено до витрат на персонал та відповідні соціальні нарахування в складі інших операційних
витрат).
Вплив на зобов’язання по плану з фіксованими виплатами змін основних припущень наведено нижче:
2017
Збільшення/зменшення ставки дисконтування на 1%
Збільшення/зменшення заробітної плати на 1%
Збільшення/зменшення плинності кадрів на 1%

(7.64%)/8.83%
6.80%/(6.19%)
(3.14%)/3.63%

2016
(7.61%)/8.78%
6.23%/(5.77%)
(2.72%)/3.13%

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.
Станом на 31 грудня 2017 року середньозважений строк розрахунку за довгостроковими
зобов’язаннями Товариства з виплат працівникам становить 8 років (на 31 грудня 2016 року - 7 років).
Забезпечення за судовими позовами
Товариство виступає в якості відповідача в кількох судових процесах. Забезпечення за судовими
позовами 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 (Примітка 22).
Забезпечення на виплату відпусток
Товариство створює забезпечення під короткострокові накопичувальні компенсовані періоди
відсутності.
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12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАРАХУВАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Забезпечення на виплату винагороди за підсумками роботи за рік
Товариство створює забезпечення на виплату винагороди за підсумками роботи за рік згідно умов
Колективного договору, щодо яких у Товариства є конструктивне зобов’язання здійснити такі виплати
в результаті минулих подій. Витрати по створенню забезпечення на виплату винагороди за підсумками
роботи за рік включаються до витрат на персонал та відповідні соціальні нарахування в складі інших
операційних витрат (Примітка 18).
Інше
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство визнало нарахування під невідфактуровані поставки в сумі
99,548 тисяч гривень.
13. ПОЗИКИ
Короткострокові кредити банків були представлені таким чином:

Валюта
кредиту
Кредити від українських банків
Кредити від українських банків
Заборгованість по відсотках
Всього

Гривні
Долари США
Долари США,
гривні

Ефективна
процентна
ставка
(протягом
2017 року)
22.0%-24.0%
8.5%-12.0%

31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

531,900
1,023,820

681,900
1,465,290

106,122

14,717

1,661,842

2,161,907

В рамках кредитних угод Товариство станом на 31 грудня 2017 року не використало 6,243 тисячі
доларів США (еквівалент 175,212 тисяч гривень) по кредитним лініям. Станом на 31 грудня 2016 року
не було невикористаної частини кредитів.
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство порушило зобов’язання за виплатою короткострокових
кредитів у сумі 776,646 тисяч гривень (31 грудня 2016: 229,870 тисяч гривень). Порушення зобов’язань
за виплатою в сумі 696,776 тисяч гривень (31 грудня 2016: нуль) пов’язане зі здійсненням в 2017 році
одним із українських банків переуступки права вимоги погашення кредитів іншому банку згідно із
укладеним договором факторингу. На вимогу Товариства зміна кредитора не була належним чином
підтверджена фінансовими установами, у зв’язку з чим у керівництва є обґрунтовані сумніви стосовно
правомірності переходу права витребування кредитів. Наразі Керівництво Товариства вчиняє
законодавчо передбачені дії, спрямовані на визначення чинного кредитора, з метою погашення
заборгованості по отриманим кредитам. Відсотки за користування вищезазначеними кредитами
протягом 2017 року нараховані та відображені у цій фінансовій звітності в повній мірі, відповідно до
умов кредитних договорів. Керівництво не очікує додаткового вибуття активів Товариства, окрім
пов’язаного з погашенням заборгованості по тілу кредитів та нарахованим відсоткам.
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13. ПОЗИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Позики були забезпечені наступним чином:
Тип забезпечення
Основні засоби (Примітка 5)
Запаси (Примітка 7)
Майбутні грошові надходження за доходами від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

236,880
100,940

239,761
51,155

5,848,502

3,698,910

Узгодження зобов'язань, пов'язаних з фінансовою діяльністю
У наведеній нижче таблиці деталізуються зміни у зобов'язаннях Товариства, що виникають унаслідок
фінансової діяльності, включаючи як готівкові, так і безготівкові зміни. Зобов'язання, пов'язані з
фінансовою діяльністю, є тими, для яких грошові потоки відбулися або майбутні грошові потоки
класифікуватимуться у звіті про рух грошових коштів як грошові потоки від фінансової діяльності.

1 січня
2017 року

Рух коштів у
результаті
фінансової
діяльності

Негрошові
операції

Інші зміни

31 грудня
2017 року

Кредити від
українських банків

2,161,907

(693,305)

29,267

163,973

1,661,842

Всього

2,161,907

(693,305)

29,267

163,973

1,661,842

Негрошові операції включають збиток від курсових різниць. Інші зміни включають нарахування
відсотків по отриманим кредитам, включаючи капіталізовану частину в сумі 3,112 тисяч гривень.
Рух коштів у результаті фінансової діяльності включає отримання кредитів від українських банків у
сумі 756,875 тисяч гривень, погашення кредитів українським банкам у сумі 1,376,476 тисяч гривень та
сплату відсотків по кредитам у сумі 73,704 тисяч гривень.
14. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ
31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

Податок на прибуток до сплати
Податок на додану вартість до сплати
Зобов'язання з рентної плати
Зобов'язання з інших податків і зборів

1,977,593
1,071,038
23,926
37,621

759,041
1,135,536
2,936,354
137,273

Всього

3,110,178

4,968,204
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15. ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня,
представлений таким чином:
2017

2016

Реалізація природного газу та нафти
Реалізація продуктів нафтопереробки
Реалізація скрапленого газу
Реалізація послуг з видобутку та підготовки вуглеводнів
Реалізація інших товарів та послуг

67,350,710
5,150,763
1,822,602
321,959
446,187

49,025,157
3,575,654
1,332,159
694,735
413,441

Всього

75,092,221

55,041,146

В результаті виконання проектів з модернізації, в 2016 році Товариство розпочало виробництво та
реалізацію бензинів та дизельного палива, що відповідають європейському стандарту екологічності
Євро 5.
16. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня,
представлена таким чином:
2017

2016

Плата за користування надрами та інші податки
Амортизація
Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
Інші витрати

22,289,443
6,664,003
2,236,805
1,839,538

27,189,420
5,737,926
1,620,112
1,487,780

Всього

33,029,789

36,035,238

Плата за користування надрами - загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді плати за
користування надрами для видобування корисних копалин. Дана плата розраховується виходячи зі
ставок роялті, визначених Податковим кодексом України, в залежності від глибини залягання
корисних копалин (Примітка 2).
17. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:
2017

2016

Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
Консультаційні послуги
Знос і амортизація
Банківські послуги
Інші витрати

514,372
196,171
18,039
8,700
41,360

288,100
36,202
12,502
7,604
18,071

Всього

778,642

362,479
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18. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:
2017

2016

584,781
362,461
237,744
102,360
55,713
42,926
32,095
20,238
13,010
118,500

271,606
216,660
24,266
75,100
75,699
1,248,908
94,502
403,828
110,307

1,569,828

2,520,876

Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
Витрати на дослідження, розробку та розвідку
Втрати від знецінення запасів (Примітка 7)
Відрахування до профспілок
Витрати з нарахування резерву сумнівної дебіторської заборгованості
Зміна забезпечень за судовими позовами (Примітка 12)
Штрафи і пені
Витрати від операційної курсової різниці
Амортизація
Інші витрати
Всього

19. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
Фінансові витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:
2017

2016

Амортизація дисконту по забезпеченням (Примітка 12)
Процентні витрати за позиками
Процентні витрати за відстрочку рентних платежів
Інші фінансові витрати

267,241
160,661
5,472
-

262,435
386,856
36,965
5,468

Всього

433,374

691,724

2017

2016

Збиток від знецінення основних засобів та незавершених капітальних інвестицій
Витрати по забезпеченням, пов’язаними із ліквідацією
необоротних активів (Примітка 12)
Витрати на благодійність та розвиток інфраструктури
Збиток від вибуття основних засобів
Втрати від неопераційних курсових різниць, чиста сума
Інші витрати

1,654,795

819,173

285,903
104,428
70,212
116,199

31,865
48,588
165,079
198,894
17,372

Всього

2,231,537

1,280,971

20. ІНШІ ВИТРАТИ
Інші витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:
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21. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня, представлені таким
чином:

Витрати з поточного податку на прибуток
Вигода з відстроченого податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток

2017

2016

8,111,482
(1,532,679)

4,116,908
(1,405,171)

6,578,803

2,711,737

Товариство сплачує податки в Україні. У 2017 і 2016 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:

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

2017

2016

37,051,312

14,631,337

6,669,236

2,633,641

Витрати, які не враховуються для цілей оподаткування
Коригування відстроченого податку, пов’язане зі зміною законодавства
Тимчасові різниці, по яким не визнавалися відстрочені податкові активи
минулого року
Тимчасові різниці, по яким не визнавалися відстрочені податкові активи

18,112
-

99,827
(44,221)

(108,545)
-

22,490

Витрати з податку на прибуток

6,578,803

2,711,737

Чисте відстрочене податкове зобов’язання станом на 31 грудня 2017 року представлене таким чином:

Основні засоби та незавершені
капітальні інвестиції
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Забезпечення
Інші
Чисті відстрочені податкові
зобов’язання

31 грудня
2016 року

Відображено у
прибутку або
збитку

Відображено у
іншому
сукупному
доході

31 грудня
2017 року

(8,224,448)

1,424,644

(5,863,974)

(12,663,778)

54,931
646,510
11,391

8,839
59,428
39,768

41,441
-

63,770
747,379
51,159

(7,511,616)

1,532,679

(5,822,533)

(11,801,470)
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21. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (ПРОДОВЖЕННЯ)
Чисте відстрочене податкове зобов’язання станом на 31 грудня 2016 року представлене таким чином:

Основні засоби та незавершені
капітальні інвестиції
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Забезпечення
Інші
Чисті відстрочені податкові
зобов’язання

31 грудня
2015 року

Відображено у
прибутку або
збитку

Відображено у
іншому
сукупному
доході

31 грудня
2016 року

(9,358,436)

1,022,660

111,328

(8,224,448)

401,513
10,832

54,931
327,021
559

(82,024)
-

54,931
646,510
11,391

(8,946,091)

1,405,171

29,304

(7,511,616)

22. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ
Судові позови. В ході звичайної господарської діяльності до Товариства 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 12). Якщо,
за оцінками керівництва, Товариство 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 Товариство буде
зобов’язане визнати додаткові суми збитків.

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

31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

2,615,900
953,174

3,228,334
699,970

Сукупна величина умовних зобов’язань Товариства як учасника спільної діяльності. Обсяг коштів,
необхідних для погашення, буде залежати від фінансового стану спільних підприємств на момент
розірвання договору порівняно з поточними очікуваннями та інформацією наявною на дату випуску
цієї фінансової звітності. Товариство не відповідає по умовних зобов’язаннях інших учасників
спільного підприємства. Проте Товариство може бути змушене у судовому порядку сплатити повну
суму зобов’язання із правом перевиставлення на інших учасників.
Товариство виступає поручителем за договорами фінансової оренди на користь спільного
підприємства. Спільне підприємство не виконало свої зобов'язання перед банківською установою.
Станом на 31 грудня 2017 року сума позовних вимог до спільного підприємства, Товариства та третьої
сторони становить 1,000,950 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 1,397,704 тисяч гривень). Ця сума
включена в умовні зобов’язання у вищенаведеній таблиці.
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22. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ
(ПРОДОВЖЕННЯ)
Товариство виступає поручителем за договором кредитної лінії на користь спільного підприємства.
Спільне підприємство не виконало свої зобов'язання перед банківською установою. Станом на
31 грудня 2017 року сума позовних вимог до спільного підприємства, Товариства та третьої сторони
становить 346,858 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 346,858 тисяч гривень). Ця сума включена в
умовні зобов’язання у вищенаведеній таблиці.
Станом на 31 грудня 2017 року, спільні підприємства, учасником яких було Товариство, мали
податковий борг перед підрозділами Державної фіскальної служби, що сформувався протягом
2016 року. Частина з таких спільних підприємств не здійснює розрахунків за своїми зобов'язаннями.
Товариство несе відповідальність за такими зобов'язаннями разом з іншими учасниками. Частка
Товариства у зобов'язаннях по податковому боргу віднесена до забезпечень в сумі 1,076,636 тисяч
гривень (31 грудня 2016 року: 1,093,803 тисячі гривень) (Примітка 12). Умовні зобов'язання в сумі
1,268,092 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 1,284,790 тисяч гривень) відображені у вищенаведеній
таблиці.
Податкові ризики. Фінансовий стан та діяльність Товариства продовжують зазнавати впливу
розвитку ситуації в Україні, у тому числі застосування існуючих та майбутніх положень законодавства,
зокрема податкового законодавства.
Товариство 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 2017 року і сума може бути визначена з достатньою впевненістю, Товариство обліковує такі
потенційні зобов’язання як складову резервів на судові позови (Примітка 12). Товариство також
визначає потенційні податкові зобов’язання, нарахування яких, згідно з оцінками керівництва, є
ймовірним. Такі потенційні зобов’язання можуть стати фактичними, і Товариство буде зобов’язане
сплатити додаткові суми податків та інших відрахувань. Станом на 31 грудня 2017 року за оцінками
керівництва Товариства сума таких потенційних зобов’язань не перевищувала 314,628 тисяч гривень
(31 грудня 2016 року: 733,037 тисяч гривень).
Капітальні контрактні зобов’язання. Капітальні контрактні зобов’язання Товариства на 31 грудня
2017 року становили 11,573,493 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 1,259,578 тисяч гривень).
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23. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основними ризиками, пов’язаними з фінансовими інструментами Товариства, є ризик ліквідності,
валютний, кредитний ризик та ризик концентрації. Товариство переглядає та узгоджує політику щодо
управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.
Основні категорії фінансових інструментів представлені таким чином:
Примітка
Довгострокова дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти

8
10

Всього фінансових активів
Інші довгострокові зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інші поточні зобов’язання

13

Всього фінансових зобов’язань

31 грудня
2017 року
6,608
33,854,331
56,401
338,579

31 грудня
2016 року
8,964
18,956,947
54,717
220,494

34,255,919

19,241,122

1,661,842
1,446,207
52,966

1,258
2,161,907
722,849
120,187

3,161,015

3,006,201

Ризик зміни відсоткових ставок. Цей ризик не є значним для Товариства через те, що позики залучені
з фіксованими ставками відсотку (Примітка 13).
Валютний ризик. Товариство 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. Товариство не здійснює хеджування своїх валютних позицій.
Балансова вартість монетарних активів та зобов’язань Товариства, виражених в іноземних валютах
станом на звітну дату, представлена таким чином:
31 грудня 2017 року
Долари США
Гроші та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
Чиста (коротка)/довга валютна
позиція

Євро

31 грудня 2016 року
Долари США

Євро

4,453

2,140

25,888

734

94,904
(1,051,415)

-

24,164
(1,478,511)

-

(208,220)

(241,419)

(286,041)

(1,286)

(1,160,278)

(239,279)

(1,714,500)

(552)

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 Товариства.
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23. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Вплив на чистий прибуток та власний капітал:

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

2017

2016

(142,714)
95,143
(29,431)
19,621

(210,884)
140,589
(68)
45

Кредитний ризик. Кредитний ризик виникає у результаті продажу Товариством продукції на
кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, у результаті яких виникають фінансові активи.
Контрагенти, що бажають співпрацювати на умовах кредиту, мають пройти відповідні процедури
підтвердження кредитоспроможності, а значні залишки дебіторської заборгованості постійно
контролюються. Угоди розподіляються між затвердженими контрагентами щоб уникнути концентрації
ризиків. Кредитний ризик контролюється за рахунок встановлення кредитних лімітів, які щорічно
переглядаються і затверджуються комітетом з управління ризиками.
Товариство проводить регулярну оцінку фінансового стану дебіторів. За винятком найбільшого
клієнта, НАК «Нафтогаз України», у Товариства немає значної концентрації кредитного ризику по
одному контрагенту. Концентрація кредитного ризику по НАК «Нафтогаз України» на кінець року
складала 98% від загальної суми монетарних активів. Концентрація кредитного ризику за кожним з
інших контрагентів протягом року жодного разу не перевищила 5% від загальної суми монетарних
активів.
Кредитний ризик по ліквідних коштах обмежений, оскільки банки-контрагенти є державними банками,
у яких Товариство розмістило 100% своїх грошей та їх еквівалентів.
Крім того, Товариство може бути об'єктом кредитного ризику за фінансовими гарантіями, наданими
Товариством. Максимальний ризик Товариства в зв'язку з цим дорівнює максимальній сумі, яку
Товариство зобов'язано буде сплатити в разі пред'явлення вимог щодо гарантій (Примітка 12, 22).
Товариство не отримувало застав або інших форм забезпечення кредитних ризиків по фінансових
активах.
Ризик концентрації. Фінансові інструменти Товариства, 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 клієнтам. 98% від усієї дебіторської заборгованості на 31 грудня 2017 року становила
дебіторська заборгованість НАК «Нафтогаз України» (31 грудня 2016 року: 99%).
Ризик управління капіталом. Товариство розглядає позики і акціонерний капітал як основне джерело
фінансування. Головною метою управління капіталом Товариства є підтримка достатньої
кредитоспроможності та коефіцієнтів забезпеченості власними коштами з метою збереження
можливості Товариству продовжувати свою діяльність. Товариство здійснює контроль капіталу за
допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується як співвідношення чистих
зобов’язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов’язань. Товариство включає у розрахунок
чистих зобов’язань процентні кредити та позики за вирахуванням грошових коштів та
короткострокових депозитів.
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23. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Політика Товариства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку
оптимальної структури капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості, необхідних
для доступу Товариства до ринків капіталу.
31 грудня
2017 року

31 грудня
2016 року

Короткострокові кредити банків
Мінус: гроші та їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції

1,661,842
(338,579)

2,161,907
(220,494)

Чисті зобов’язання

1,323,263

1,941,413

Власний капітал

123,373,632

72,339,064

Власний капітал і чисті зобов’язання

124,696,895

74,280,477

0.01

0.03

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 Товариства
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. Товариство 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 Товариство
перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального фінансування своєї діяльності. Основним
джерелом коштів Товариства були кошти отримані від операційної діяльності, а також запозичені
кошти. Кошти використовуються для фінансування інвестиції в основні засоби Товариства і його
потреб в оборотному капіталі.
Таблиця, що наведена нижче, підсумовує структуру фінансових зобов’язань Товариства за термінами
погашення на основі договірних недисконтованих платежів за основною сумою боргу та відсотків.
31 грудня 2017 року
Забезпечення програм за
довгостроковими
зобов’язаннями з виплат
працівникам
Короткострокові кредити
банків
Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги
Інші зобов’язання

До
6 місяців

Від 6 до
12 місяців

Від 1 до
2 років

Від 2 до
5 років

Від
5 років

Всього

53,095

53,095

76,425

231,260

1,690,121

2,103,996

915,821

806,616

-

-

-

1,722,437

1,446,207
52,966

-

-

-

-

1,446,207
52,966

2,468,089

859,711

76,425

231,260

1,690,121

5,325,606
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23. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
31 грудня 2016 року
Забезпечення програм за
довгостроковими
зобов’язаннями з виплат
працівникам
Короткострокові кредити
банків
Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги
Інші зобов’язання

До
6 місяців

Від 6 до
12 місяців

Від 1 до
2 років

Від 2 до
5 років

Від
5 років

43,876

43,876

63,191

208,300

1,423,503

2,221,481

-

-

-

-

2,221,481

722,849
119,109

1,078

1,258

-

-

722,849
121,445

3,107,315

44,954

64,449

208,300

1,423,503

4,848,521

Всього

1,782,746

Середній термін відстрочки платежу постачальників при закупівлі Товариством товарів, робіт та
послуг складає 30 календарних днів. Політика Товариства з управління фінансовими ризиками
передбачає погашення кредиторської заборгованості у визначені постачальниками строки.
24. 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 Товариством 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
Товариство могло б отримати у ринковому обміні від операції продажу своєї повної частки у
конкретному інструменті або сплатити під час передачі зобов’язань.
Справедлива вартість основних засобів Товариства.
Основні засоби Товариства оцінюються за справедливою вартістю, ґрунтуючись на Рівні 2 та 3 ієрархії
справедливої вартості (вхідні дані не піддаються спостереженню для активу).
Товариство 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.
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24. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Основні засоби Товариства були оцінені за методом вартості заміщення з використанням доходного
методу для визначення економічного знецінення. Інформація стосовно вхідних даних, що
використовувалися для оцінки основних засобів Товариства станом на 31 грудня 2017 року наведена
нижче:
Взаємозв’язок між ключовими вхідними
даними, які не піддаються спостереженню, та
оцінкою справедливої вартості

Вхідні дані, які не піддаються
спостереженню

Діапазон вхідних даних, які не
піддаються спостереженню

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

0-50

Ціна реалізації природного газу

Ціна для періоду 2018 – 2020 року є Чим вища ціна реалізації, тим вища
регульованою для обсягу поставок в справедлива вартість
рамкам ПСО, ринковою - для обсягу
поставок в ринок - формується на
основі прогнозних цін на природний
газ на німецькому віртуальному
пункті торгівлі газом, з врахуванням
транспортних витрат до українського
західного кордону та плати за вхід.
Ринкова ціна для подальших періодів
формується на основі
прогнозних цін на природний газ на
німецькому віртуальному пункті
торгівлі газом, за вирахуванням
транспортних
витрат
до
українського кордону

Довгостроковий прогноз рентної
плати (розрахований на ціну
реалізації)

Природний газ і нафта, поклади
глибиною до 5,000 м – 29%, понад
5,000 м – 14%
Нафтовий і газовий конденсат,
поклади глибиною до 5,000 м – 45%,
понад 5,000 м – 21%

Чим вища ставка, тим менша справедлива
вартість

Номінальна середньозважена
вартість капіталу для грошових
потоків, деномінованих у гривні

18.70%

Чим вища середньозважена вартість капіталу,
тим менша справедлива вартість

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

У таблиці нижче наведено інформацію про основні засоби, визнані за справедливою вартістю після
первісного визнання із використанням ієрархії справедливої вартості:
Рівень 2

Рівень 3

Всього

Основні засоби

747,189

91,728,232

92,475,421

Всього

747,189

91,728,232

92,475,421
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24. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (ПРОДОВЖЕННЯ)
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 Товариства, 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.
25. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
За період з 31 грудня 2017 року і до дати затвердження фінансової звітності до випуску не відбулося
суттєвих подій, які б підлягали розкриттю.
26. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ОКРЕМОЇ
ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

ФІНАНСОВОЇ

ЗВІТНОСТІ

ТА

ОСНОВНІ

Заява про відповідність. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).
Основа підготовки фінансової звітності. Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу
історичної вартості, за виключенням об’єктів основних засобів, які оцінюються за переоціненою
вартістю на кінець кожного звітного періоду, як пояснюється у положеннях облікової політики нижче.
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 іншої методики
оцінки.
Ця політика послідовно застосовувалась до всіх поданих періодів, якщо не зазначено інше.
Для підготовки цієї фінансової звітності Товариство застосовує форми фінансової звітності, визначені
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.
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26. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ
ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Функціональна валюта і валюта подання. Статті, включені до фінансової звітності Товариства,
оцінюються із використанням валюти основного економічного середовища, у якому провадить свою
операційну діяльність Товариство («функціональної валюти»). Ця фінансова звітність подається у
гривні, яка є функціональною валютою і валютою подання Товариства. Усі суми, відображені у
фінансовій звітності, подаються у гривнях, округлених до тисяч, якщо не зазначено 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 та збитки від курсових різниць, які виникають у результаті
врегулювання таких операцій та перерахунку монетарних активів та зобов’язань, деномінованих в
іноземній валюті на кінець року, визнаються у звіті про прибутки або 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:
У гривнях

2017

2016

1.00 долар США
1.00 євро

28,07
33,50

27,19
28,42

Протягом 2017 та 2016 років в Україні діяли валютні обмеження затверджені Національним Банком
України (Примітка 2). Іноземну валюту можна вільно конвертувати за курсом, наближеним до курсу
обміну, встановленого Національним банком України. У теперішній час гривня не є вільно
конвертованою валютою за межами України.
Інвестиції в асоційовані підприємства. Асоційованим називається підприємство, на яке Товариство
має істотний вплив, а не контроль. Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються із
використанням методу участі в капіталі. Інвестиція Товариства в асоційоване підприємство включає
гудвіл, визначений на момент придбання, за вирахуванням будь-якого накопиченого збитку від
зменшення корисності.
Частка Товариства у прибутках або збитках асоційованих підприємств після придбання визнається у
звіті про прибутки або збитки, а частка у змінах інших сукупних доходів після придбання визнається
у складі інших сукупних доходів. Сукупні зміни після придбання коригуються за рахунок балансової
вартості інвестиції. У випадку коли частка Товариства у збитках асоційованого підприємства дорівнює
або перевищує її частку у цьому асоційованому підприємстві, включно з будь-якою іншою
незабезпеченою дебіторською заборгованістю, Товариство не визнає подальших збитків, за
виключенням випадків коли воно має зобов’язання або зробило виплати від імені цього асоційованого
підприємства. Нереалізовані прибутки від операцій між Товариством та її асоційованими
підприємствами виключаються повністю.
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26. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ
ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
В облікову політику асоційованих підприємств, за необхідності, вносяться зміни для забезпечення
їхньої відповідності із політикою, прийнятою Товариством.
Частка у спільних підприємствах. 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, які спільно володіють контролем.
Товариство визнає свою частку у спільному підприємстві із використанням методу участі в капіталі,
який застосовується так, як описано у параграфі «Інвестиції в асоційовані підприємства».
Частка у спільних операціях. Спільною операцією називається угода про спільну діяльність, за якою
сторони, які володіють спільним контролем у такій спільній діяльності, мають права на активи, а також
на зобов’язання, які стосуються відповідної угоди. 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, які спільно володіють контролем.
Коли Товариство провадить свою діяльність у рамках спільних операцій, Товариство, як спільний
оператор, визнає стосовно своєї частки у спільній операції:






свої активи, включно із часткою у будь-яких спільно утримуваних активах;
свої зобов’язання, включно із часткою у будь-яких спільно понесених зобов’язаннях;
свої доходи від реалізації своєї частки продукції, яка виникає у результаті спільної операції;
свою частку доходів від реалізації продукції спільної операції; та
свої витрати, включно із часткою будь-яких понесених спільно витрат.

Товариство обліковує активи, зобов’язання, доходи і витрати, які стосуються її частки у спільній
операції, у відповідності до вимог МСФЗ, які застосовуються до конкретних активів, зобов’язань,
доходів і витрат.
У випадку коли Товариство взаємодіє зі спільною операцією, у якій таке Товариство є спільним
оператором (наприклад, в операції продажу або внесення активів), вважається, що Товариство
здійснює операції з іншими сторонами спільної операції, і прибутки та збитки, які виникають у
результаті цих операцій, визнаються у фінансовій звітності Товариства лише у розмірі часток цих
інших сторін у спільній операції.
Коли Товариство взаємодіє зі спільною операцією, у якій таке Товариство є спільним оператором
(наприклад, в операції придбання активів), Товариство не визнає своєї частки прибутків та збитків до
тих пір, поки воно не перепродасть ці активи третій стороні.
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26. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ
ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Основні засоби. Товариство використовує модель переоцінки для оцінки основних засобів, за
виключенням незавершеного будівництва, яке обліковується за первісною вартістю. Справедлива
вартість базувалась на результатах оцінок, проведених зовнішніми незалежними оцінювачами. Частота
проведення переоцінок залежить від зміни справедливої вартості активів, які оцінюються. Остання
незалежна оцінка справедливої вартості основних засобів Товариства була виконана станом на
31 грудня 2017 року. Подальші надходження основних засобів відображаються за первісною вартістю.
Первісна вартість включає витрати, понесені безпосередньо на придбання об’єктів. Первісна вартість
активів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та
відповідну частку виробничих накладних витрат. Первісна вартість придбаних та створених власними
силами кваліфікованих активів, включає витрати на позики.
Будь-яке збільшення балансової вартості, яке виникає у результаті переоцінок, відображається у складі
резерву переоцінки у складі власного капіталу через інші сукупні доходи. Зменшення, які взаємно
зараховують раніше визнані збільшення того самого активу, відображаються у складі резерву
переоцінки у складі власного капіталу через інші сукупні доходи; а всі інші зменшення включаються
до звіту про прибутки або збитки. У тій мірі в якій збиток від зменшення корисності того самого
знеціненого активу був визнаний раніше у складі звіту про прибутки або збитки, сторнування цього
збитку від зменшення корисності також визнається у звіті про прибутки або збитки.
Витрати, понесені для заміни компонента об’єкту основних засобів, який обліковується окремо,
капіталізуються за балансовою вартістю заміненого компонента, який припиняє визнаватись.
Подальші витрати включаються у балансову вартість активу або визнаються як окремий актив, залежно
від обставин, тоді, коли існує вірогідність отримання Товариством майбутніх економічних вигід,
пов’язаних із об’єктом, і вартість об’єкту можна визначити достовірно. Усі інші витрати на ремонт і
обслуговування включаються до звіту про прибутки або збитки протягом того фінансового періоду, у
якому вони були понесені. Основні засоби припиняють визнаватися після вибуття або коли більше не
очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження використання активу. Прибутки
та збитки від вибуття, які визначаються шляхом порівняння надходжень із балансовою вартістю
основних засобів, визнаються у звіті про прибутки або збитки. Після продажу або списання
переоцінених активів суми, включені до складу резерву переоцінки, переводяться до складу
нерозподіленого прибутку.
Незавершене будівництво включає також суми акредитивів та передплат за основні засоби.
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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Витрати на дослідження та розробку. Витрати на дослідження і розробку включають усі прямі і
непрямі витрати на матеріали, оплату праці та зовнішні послуги, понесені у зв’язку зі спеціалізованим
пошуком нових методик розробки та істотного вдосконалення продуктів, послуг та процесів і у зв’язку
із дослідницькою діяльністю. Витрати, пов’язані із дослідницькою діяльністю, відображаються у
складі витрат на дослідження і розробку того періоду, у якому вони були понесені. Витрати на розробку
капіталізуються у випадку виконання критеріїв до визнання згідно з вимогами МСБО 38
«Нематеріальні активи».
Активи розвідки і оцінки. Витрати на розвідку та оцінку запасів нафти і газу обліковуються із
використанням методу успішних зусиль.
Витрати, понесені на передрозвідувальній стадії розвідки і оцінки запасів вуглеводнів, у тому числі
техніко-економічне обґрунтування дослідної розробки родовищ та консультаційні послуги,
визнаються видатками того періоду, у якому вони були понесені.
Витрати, які безпосередньо пов’язані з отриманням спеціальних дозволів на користування надрами,
капіталізуються у вартості ліцензії на розвідку та визнаються нематеріальним активом з дати дії
спецдозволу. Подальший облік відповідних активів здійснюється відповідно до вимог МСБО 38
«Нематеріальні активи».
Витрати, що виникають на етапі розробки родовищ, включаючи витрати на буріння та риття
котлованів, оренда та амортизація основних засобів, капіталізуються у складі незавершеного
будівництва як активи розвідки та оцінки. Сформовані активи щорічно перевіряються на предмет
знецінення. Якщо розвідувальне буріння не дало результату або існує ймовірність того, що понесені
витрати не призведуть до отримання доходу, то актив частково або повністю списують на витрати
періоду.
У разі прийняття рішення про подальшу розробку території родовища, та з моменту вводу в
експлуатацію першої промислової свердловини, Товариство класифікує капіталізовані витрати на
розвідку та оцінку, пов’язані з цією свердловиною, як нафтогазовидобувні активи у складі основних
засобів у звіті про фінансовий стан.
Знос та виснаження. Знос нараховується на систематичній основі для розподілу витрат на окремі
активи за вирахуванням їх ліквідаційної вартості протягом очікуваних строків корисного використання
активів. Нарахування зносу починається із моменту придбання або, у випадку зі створеними власними
силами активами, з моменту, коли актив завершений і готовий до використання.
Амортизація свердловин, що пов’язані з видобутком вуглеводнів, здійснюється із використанням
методу суми одиниці продукції, протягом існування достовірних та ймовірних запасів вуглеводнів.
Спеціалізований буровий інструмент та інші основні засоби, що використовуються для виконання
будь-яких робіт на свердловинах, амортизуються з використанням методу суми одиниць продукції,
базою розрахунку є відповідні норми виробітку встановлені Товариством.
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Інші основні засоби амортизуються на прямолінійній основі протягом очікуваних строків їхнього
корисного використання. Cтроки корисного використання інших основних засобів Товариства
представлені таким чином:
Трубопроводи та супутнє обладнання
Нафтогазовидобувні активи
Машини та обладнання
Будівлі
Обладнання для буріння та дослідження
Інші основні засоби

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

Незавершене будівництво не амортизується.
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи мають визначені строки корисного використання і
включають, головним чином, права на геологічне вивчення та видобування корисних копалин, а також
капіталізоване програмне забезпечення. Cтроки корисного використання нематеріальних активів
Товариства представлені таким чином:
Права на геологічне вивчення та видобування корисних копалин
Інші нематеріальні активи

2-20 років
2-10 років

Придбане програмне забезпечення капіталізується на основі витрат, понесених для придбання та
доведення його до використання. Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за
вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності, якщо такі є. У випадку
зменшення корисності балансова вартість нематеріальних активів списується до більшої з величин:
вартості під час використання та справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж.
Оренда. Оренда, за умовами якої істотна частка ризиків і винагород залишається у орендодавця,
класифікується як операційна. Виплати, здійснені за договорами операційної оренди (за вирахуванням
будь-яких заохочень, отриманих від орендодавця), включаються до звіту про прибутки або збитки на
прямолінійній основі протягом строку дії оренди. Договори фінансової оренди капіталізуються на
момент початку строку оренди за меншою з величин: справедливої вартості орендованого майна та
теперішньої вартості мінімальних орендних платежів.
Забезпечення на виведення активів з експлуатації. Оцінка Товариством забезпечення на виведення
активів 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 будівництво або 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. Забезпечення 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 Товариство.
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Витрати по дисконтуванню, які стосуються забезпечення, включаються до фінансових витрат у складі
прибутку або збитку.
Зменшення корисності нефінансових активів. Активи переглядаються на предмет зменшення
корисності тоді, коли події і обставини вказують на те, що балансову вартість не буде можливо
відшкодувати. Збиток від зменшення корисності визнається у сумі, на яку балансова вартість активів
перевищує їхню вартість відшкодування. Вартість відшкодування є більшою з двох величин:
справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості 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 негайно у складі прибутку або збитку, якщо відповідний
актив не відображається за переоціненою вартістю. У такому випадку збиток від зменшення корисності
відображається аналогічно зменшенню у результаті переоцінки.
У випадку коли збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, балансова вартість
активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки її вартості
відшкодування, таким чином щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість,
яка була б визначена, якби не було визнано жодного збитку від зменшення корисності для активу (або
одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки. Сторнування збитку від зменшення корисності
визнається негайно у складі прибутку або збитку, якщо відповідний актив не відображається за
переоціненою вартістю. У такому випадку сторнування збитку від зменшення корисності
відображається аналогічно збільшенню у результаті переоцінки.
Класифікація фінансових активів. Товариство класифікує свої фінансові активи на такі категорії
оцінки: (a) кредити і дебіторську заборгованість і (б) фінансові активи, наявні для продажу.
Кредити і дебіторська заборгованість включають фінансову дебіторську заборгованість, яка виникає
у результаті надання коштів, товарів або послуг безпосередньо дебітору, окрім дебіторської
заборгованості, яка створюється із наміром продажу негайно або у короткостроковій перспективі, або
яка має котирування на активному ринку. Кредити і дебіторська заборгованість включають, в
основному, кредити, а також торгову дебіторську заборгованість, включно із придбаними кредитами
та векселями. Усі інші фінансові активи включаються до категорії наявних для продажу.
Класифікація як боргових інструментів або інструментів власного капіталу. Боргові інструменти
та інструменти власного капіталу, випущені Товариством, класифікуються або як фінансові
зобов’язання, або як власний капітал у відповідності до сутності договірних відносин та визначень
фінансового зобов’язання та інструмента власного капіталу.
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26. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ
ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Інструменти власного капіталу. Інструмент власного капіталу являє собою будь-який договір, який
свідчить про залишкову частку в активах підприємства після вирахування усіх його зобов’язань.
Інструменти власного капіталу, випущені підприємствами Товариства, визнаються у сумі отриманих
надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхній випуск.
Операція викупу інструментів власного капіталу Товариства визнається та вираховується
безпосередньо із власного капіталу. Жодного прибутку або збитку не визнається у складі прибутку або
збитку у результаті придбання, продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу
Товариства.
Фінансові зобов’язання. Фінансові зобов’язання класифікуються або як такі, що оцінюються за
справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, або як інші
фінансові зобов’язання.
Первісне визнання фінансових інструментів. Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно
оцінюються за справедливою вартістю.
Основні фінансові інструменти Товариства включають інвестиції, наявні для продажу, позики, грошові
кошти та залишки на банківських рахунках. Товариство має також різні інші фінансові інструменти,
такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, яка виникає безпосередньо з його операцій.
Усі операції придбання і продажу фінансових інструментів, які вимагають постачання протягом
часового проміжку, визначеного нормативними актами або практикою відповідного ринку („звичайні“
операції придбання або продажу), відображаються на дату здійснення операції, на дату, на яку
Товариство приймає зобов’язання доставити фінансовий інструмент. Усі інші операції придбання і
продажу визнаються на дату розрахунків, при цьому зміна вартості між датою прийняття зобов’язання
та датою розрахунків не визнається для активів, які відображаються за первісною або амортизованою
вартістю, і визнаються у складі власного капіталу для активів, класифікованих як наявні для продажу.
Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання фінансові зобов’язання,
кредити та дебіторська заборгованість Товариства оцінюються за амортизованою вартістю.
Амортизована вартість розраховується із використанням методу ефективної відсоткової ставки та, для
фінансових активів, визначається за вирахуванням будь-яких збитків 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 їхній справедливій вартості.
Справедлива вартість фінансових зобов’язань оцінюється шляхом дисконтування майбутніх потоків
грошових коштів за договорами за поточною ринковою відсотковою ставкою, доступною для
Товариства для аналогічних фінансових інструментів.
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Прибутки та збитки, які виникають у результаті зміни справедливої вартості активів, наявних для
продажу, визнаються безпосередньо у складі інших сукупних доходів. Під час оцінки справедливої
вартості фінансових інструментів Товариство використовує різноманітні методи і робить припущення
на основі ринкових умов, які існують на звітну дату.
У випадку продажу або іншого вибуття активів, наявних для продажу, сукупний прибуток або збиток,
визнаний у складі інших сукупних доходів, включається у визнання чистого прибутку. У випадку коли
зменшення справедливої вартості активів, наявних для продажу, було визнане у складі власного
капіталу та існують об’єктивні свідчення того, що активи знецінились, то збиток, визнаний у складі
інших сукупних доходів, вилучається і включається у визначення чистого прибутку, навіть якщо не
відбулося припинення визнання активів.
Доходи з відсотків за борговими цінними паперами, наявними для продажу, розраховуються із
використанням методу ефективної відсоткової ставки та визнаються у звіті про прибутки або збитки.
Дивіденди за інструментами власного капіталу, доступними для продажу, визнаються у звіті про
прибутки або збитки, коли встановлене право Товариства на отримання платежів та існує вірогідність
надходження економічних вигід. Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про прибутки
або збитки того періоду, у якому вони були понесені у результаті однієї або більше подій, які відбулися
після первісного визнання інвестицій, наявних для продажу. Істотне або тривале зменшення
справедливої вартості інструменту менше його первісної вартості є показником того, що він
знецінився. Сукупний збиток від зменшення корисності, який визначається як різниця між вартістю
придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням будь-якого збитку від зменшення
корисності цього активу, раніше визнаного у складі звіту про прибутки або збитки, вилучається із
власного капіталу та визнається у складі звіту про прибутки або збитки.
Збитки від зменшення корисності інструментів власного капіталу не сторнуються у складі звіту про
прибутки або збитки. Якщо, у подальшому періоді, справедлива вартість боргового інструмента,
класифікованого як доступний для продажу, збільшується і це збільшення можна об’єктивно віднести
до події, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності у складі звіту про прибутки
або збитки, то збиток від зменшення корисності сторнується у звіті про прибутки або збитки поточного
періоду.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості
формується, коли існують об’єктивні свідчення того, що Товариство не буде здатне повернути усі
належні суми згідно із первісними умовами. Істотні фінансові труднощі дебітора, вірогідність того, що
дебітор може розпочати процедуру банкрутства або фінансову реорганізацію, а також невиконання
зобов’язань або прострочення платежів вважаються показниками того, що дебіторська заборгованість
знецінилась. Сумою резерву є різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю
очікуваних майбутніх потоків грошових коштів. Балансова вартість активу зменшується за рахунок
використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у звіті про прибутки або збитки. У випадку
якщо дебіторська заборгованість є безнадійною, вона списується за рахунок резерву для дебіторської
заборгованості. Подальше відшкодування раніше списаних сум включається до складу звіту про
прибутки або збитки.
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Припинення визнання фінансових інструментів. Товариство припиняє визнавати фінансові активи,
коли (i) активи погашені або права на потоки грошових коштів від активів втратили свою силу, або
(ii) Товариство передало усі суттєві ризики та винагороди від володіння активами, або (iii) Товариство
не передало і не зберегло усі істотні права та винагороди від володіння, але втратила 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 Товариством тоді, і тільки тоді, коли зобов’язання
Товариства виконані, скасовані чи строк виконання яких закінчився. Різниця між балансовою вартістю
фінансового зобов’язання, яке припинило визнаватись, та виплаченою компенсацією визнається у
складі звіту про прибутку або збитку.
Податок на прибуток. Податок на прибуток нараховується у фінансовій звітності у відповідності до
українського законодавства, яке діяло або фактично діяло на звітну дату. 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 або інших періодах у складі інших
сукупних доходів або безпосередньо у складі власного капіталу.
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 із використанням методу балансових зобов’язань на
перенесені на майбутні періоди податкові збитки і тимчасові різниці, які виникають між податковими
базами активів та зобов’язань і їхньою балансовою вартістю для цілей складання фінансової звітності.
Згідно із виключенням щодо первісного визнання відстрочені податки не відображаються щодо
тимчасових різниць на момент первісного визнання активу або зобов’язання в операції, яка не є
об’єднанням підприємств, якщо операція на момент первісного відображення не впливає ані на
фінансовий, ані на оподатковуваний прибуток. Відстрочені податкові зобов’язання не відображаються
щодо тимчасових різниць на момент первісного визнання гудвілу та в подальшому щодо гудвілу, який
не відноситься на валові витрати у цілях оподаткування. Залишки відстроченого податку оцінюються
за ставками оподаткування, які діяли або фактично діяли на звітну дату, які, як очікується, будуть
застосовуватись до періоду, в якому передбачається сторнування тимчасових різниць або реалізація
перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових
різниць, які відносяться на валові витрати, та перенесених на майбутні періоди податкових збитків
відображаються лише у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання достатніх майбутніх
оподатковуваних прибутків, за рахунок яких передбачається реалізувати ці вирахування.
Запаси. Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості
реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати, понесені на придбання запасів, виробничі або
конверсійні та інші витрати, понесені на доведення до їхнього поточного місця розташування та стану.
Первісна вартість вироблених запасів включає відповідну частку виробничих накладних витрат на
основі звичайної виробничої потужності. Вартість запасів визначається на основі методу «перше
надходження – перше вибуття» для всіх запасів, за виключенням природного газу, нафти та
нафтопродуктів. Метод середньозваженої вартості використовується для природного газу, нафти та
нафтопродуктів. Чиста вартість реалізації являє собою очікувану ціну реалізації під час звичайної
господарської діяльності, за вирахуванням вартості завершення та витрат на продаж.
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Торгова дебіторська заборгованість. Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається
за справедливою вартістю і у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із використанням
методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням резерву на знецінення.
Передплати видані та інші оборотні активи. Передплати відображаються за первісною вартістю, за
вирахуванням резерву на знецінення. Передплата класифікується як необоротний актив, коли товари
або послуги, які стосуються цієї передплати, передбачається отримати після одного року або коли
передплата стосується активу, який сам класифікується як необоротний після первісного визнання.
Якщо існує ознака того, що активи, товари або послуги, які стосуються передплати, не будуть отримані,
то Товариство нараховує резерв знецінення на відповідну переплату з одночасним визнанням витрат у
звіті про прибутки або збитки.
Векселі. Деякі операції придбання можуть погашатися простими або переказними векселями, які є
ринковими борговими інструментами. Операції придбання, за якими розраховуються векселями,
визнаються на основі оцінки керівництвом справедливої вартості, яка буде визначена під час таких
погашень. Справедлива вартість визначається з урахуванням ринкової інформації, яка піддається
спостереженню.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі,
депозити на вимогу у банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції із первісними
термінами погашення три місяці або менше. Грошові кошти та їх еквіваленти відображаються за
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Обмежені до
використання залишки виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей звіту про
рух грошових коштів. Залишки, обмежені для обміну або використання на погашення зобов’язання
протягом від трьох до дванадцяти місяців від звітної дати, включаються до складу інших оборотних
активів. Залишки, обмежені для обміну або використання на погашення зобов’язання протягом, як
мінімум, дванадцяти місяців від звітної дати, включаються до складу інших необоротних активів.
Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як власний капітал. Додаткові витрати, які
безпосередньо стосуються випуску нових акцій, відображаються у складі власного капіталу як
вирахування із надходжень, за виключенням податку.
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.
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Податок на додану вартість («ПДВ»). В Україні ПДВ стягується за двома ставками: 20% за
операціями продажу та імпорту товарів у межах країни, а також робіт і послуг та 0% за операціями
експорту товарів і надання обмеженого переліку послуг (наприклад міжнародне транспортування).
Зобов’язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованого протягом звітного
періоду, і виникає на першу з двох дат: постачання товарів клієнту або отримання платежу від клієнта.
Кредит з ПДВ являє собою суму, яку платник податків має право взаємно зарахувати за рахунок
власного зобов’язання з ПДВ протягом звітного періоду. Права на кредит з ПДВ виникають після
отримання рахунка-фактури з ПДВ, який видається на ранішу із двох дат: оплати постачальнику або
отримання товарів. ПДВ, який стосується операцій продажу та придбання, визнається у звіті про
фінансовий стан на валовій основі і розкривається окремо як актив та зобов’язання. У випадку
формування резерву на знецінення дебіторської заборгованості збиток від знецінення відображається
щодо валової суми дебітора, включно з ПДВ, за виключенням резерву на знецінення на передплати
видані.
Позики. Позики включають банківські позики та облігації.
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 складі
прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони виникають.
Позики первісно визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат, понесених на
здійснення операцій. Позики у подальшому відображаються за амортизованою вартістю із
використанням методу ефективної відсоткової ставки. Банківські овердрафти включаються до складу
позик у звіті про фінансовий стан.
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 будь-якого дисконту або премії на момент погашення.
Аванси отримані. Аванси отримані відображаються у розмірі первісно отриманих сум за
виключенням ПДВ. Суми отриманих авансів передбачається реалізувати шляхом отримання доходів
від звичайної діяльності Товариства.
Забезпечення. Забезпечення визнаються, коли Товариство має поточне зобов’язання (юридичне або
конструктивне), яке витікає із обставин, внаслідок минулої події та існує вірогідність, що для
погашення зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і можна
зробити достовірну оцінку цього зобов’язання.
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У випадках коли Товариство очікує відшкодувати частину або усю суму забезпечення, наприклад, за
договором страхування, то таке відшкодування визнається як окремий актив, тільки коли існує
достатня впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане.
Витрати на будь-яке забезпечення подаються у звіті про прибутки або збитки, за вирахуванням будьякого відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим, то резерви дисконтуються із
використанням поточної ставки до оподаткування, яка відображає, якщо це доцільно, ризики,
характерні для відповідного зобов’язання. Якщо використовується дисконтування, то збільшення
резерву у результаті плину часу визнається як фінансові витрати.
Інші зобов’язання. Інші фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю, за
вирахуванням понесених витрат на здійснення операцій, і у подальшому відображаються за
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Інші нефінансові
зобов’язання оцінюються за первісною вартістю.
Умовні активи та зобов’язання. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але
розкриваються у примітках, коли існує ймовірність надходження економічних вигід.
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, окрім випадків коли вибуття економічних
ресурсів для врегулювання зобов’язання є вірогідним і їхню суму можна достовірно визначити.
Інформація про умовні зобов’язання розкривається, окрім випадків коли можливість вибуття ресурсів,
які втілюють у собі економічні вигоди, є малоймовірною.
Визнання доходів. Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації отриманої
або до отримання та відображаються за вирахуванням податку на додану вартість та знижок. Доходи
від реалізації товарів визнаються у момент постачання товарів та передачі права власності на них за
умови виконання усіх наведених нижче умов:






Товариство передала покупцю усі істотні ризики та вигоди, пов’язані із володінням товарами;
Товариство більше не бере участі в управлінні у тій мірі, яка звичайно асоціюється із правом
володіння, та не здійснює фактичного контролю над проданими товарами;
сума доходів від реалізації може бути достовірно визначена;
існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть до Товариства; та
понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Якщо товари транспортуються до визначеного місця розташування, доходи визнаються, коли товари
переходять до клієнта у пункті призначення.
Доходи від реалізації послуг визнаються за умови виконання таких умов:





сума доходів від реалізації може бути достовірно визначена;
існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть до Товариства;
етап завершеності операції на звітну дату можна достовірно оцінити;
витрати на операцію та витрати на завершення операції можна достовірно визначити.
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Подання доходів від реалізації валовою сумою чи на нетто-основі. Коли Товариство діє як
принципал, доходи від реалізації та собівартість реалізації відображаються на валовій основі. Якщо
Товариство продає товари або послуги як агент, доходи від реалізації відображаються на нетто-основі,
яка являє собою зароблені маржу/комісії. Чи вважається Товариство принципалом або агентом в
операції залежить від аналізу як юридичної форми, так і сутності угоди, яку укладає Товариство.
Визнання витрат. Витрати відображаються за методом нарахування. Собівартість реалізації товарів
включає ціну придбання, витрати на транспортування, комісії, які стосуються договорів постачання, та
інші відповідні витрати.
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають витрати на виплату відсотків
за позиками, збитки від дострокового погашення кредитів, доходи з відсотків за депозитними та
поточними рахунками, доходи або збитки від випуску фінансових інструментів та амортизованого
дисконту за пенсійними зобов’язаннями та забезпеченнями.
Доходи з відсотків визнаються по мірі нарахування з урахуванням фактичної дохідності відповідного
активу.
Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними внесками. Товариство робить визначені єдині
соціальні внески до Державного пенсійного фонду України стосовно своїх працівників. Внески
розраховуються як відсоток від поточної валової заробітної плати і відносяться на витрати того
періоду, у якому вони були понесені. Дискреційні пенсії та інші виплати після виходу на пенсію
включаються до складу витрат на оплату праці у звіті про прибутки або збитки.
Протягом року, що закінчився 31 грудня 2017 року, Товариство визнала витрати щодо внесків
сплачених до Державного пенсійного фонду України на суму 571,556 тисяч гривень (2016: 417,537
тисяч гривень).
Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними виплатами. Товариство здійснює виплати
одноразових сум, виплати при досягненні певного віку та інші виплати, визначені у колективній угоді.
Зобов’язання, визнане у звіті про фінансовий стан стосовно пенсійного плану із визначеними
виплатами, є теперішньою вартістю зобов’язання за пенсійним планом із визначеними виплатами на
звітну дату. 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.
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27. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
Застосування облікової політики Товариства вимагає від керівництва використання професійних
суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, інформація про які
не є очевидною з інших джерел. 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 під час застосування облікової політики. Нижче наведені істотні
судження, крім тих для яких вимагається здійснення оцінок, які зробило керівництво у процесі
застосування облікової політики Товариства і які мають найістотніший вплив на суми, визнані у
фінансовій звітності.
Основні джерела невизначеності оцінок. Нижче наведені основні припущення стосовно майбутнього
та інші основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний
ризик того, що вони стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань
протягом наступного фінансового року.
Переоцінка основних засобів. Як зазначено у Примітці 26, Товариство застосовує модель переоцінки
до своїх основних засобів. На кожну звітну дату Товариство 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 Товариства була виконана станом на
31 грудня 2017 року. Основні припущення щодо переоцінки розкриті у Примітці 24.
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 22).
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.
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27. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
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.
Остання незалежна
30 червня 2017 року.
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Амортизація свердловин пов’язаних з видобутком вуглеводнів. Свердловини, які пов’язані з
видобутком вуглеводнів (далі – Свердловини) амортизуються з використанням методу суми одиниць
продукції. Вартість Свердловин амортизується базуючись на обсягах наявних запасів відповідних
вуглеводнів категорій достовірні (proved) та ймовірні (probable), оцінені відповідно до стандартів
Системи управління ресурсами вуглеводнів (PRMS), підготовлених Комітетом з нафтових і газових
резервів Спілки інженерів нафтогазової галузі (SPE) (далі – Запаси вуглеводнів).
Оцінка Запасів вуглеводнів здійснюється загалом по родовищу, відповідно, усі Свердловини родовища
амортизуються виходячи з загального обсягу видобутку конкретного виду вуглеводнів по родовищу за
період та залишків Запасів таких вуглеводнів на початок періоду.
Зменшення корисності основних засобів. Керівництво переглядає балансову вартість активів для
визначення, чи не існують будь-які ознаки зменшення корисності. Останній перегляд був здійснений
станом на 31 грудня 2017 року (Примітка 5).
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, Товариство 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.
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Строки корисного використання інших основних засобів. Основні засоби Товариства, за виключенням
нафтових та газових свердловин та видобувного і бурового обладнання, 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. Товариство 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 Товариства. Будь-які зміни очікуваних строків корисного використання або залишкової вартості
відображаються на перспективній основі від дати зміни.
Витрати на виведення об’єктів з експлуатації. Забезпечення на виведення активів з експлуатації являє
собою теперішню вартість витрат на виведення нафтогазових об’єктів з експлуатації, яку очікується
понести у майбутньому (Примітка 12). Ці забезпечення були визнані на основі внутрішніх оцінок
Товариства. 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 понесення 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 забезпеченнях, визнаних у звіті про фінансовий стан.
Забезпечення на судові позови. Товариство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі
своїми контрагентами. Забезпечення на судові позови є оцінкою керівництвом можливих втрат, що
можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень (Примітка 12 та 22).
Зобов’язання за виплатами працівникам. Товариство 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 12.
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28. ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА
ТЛУМАЧЕНЬ
Прийняття до застосування нових і переглянутих Міжнародних стандартів фінансової
звітності. Такі стандарти були вперше прийняті до застосування Товариством за фінансовий рік, який
починається на або після 1 січня 2017 року:




Поправки до МСБО 12 «Податок на прибуток» – Визнання відстрочених податкових активів
стосовно нереалізованих збитків;
Поправки до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» – Ініціатива щодо розкриття інформації;
Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2014–2016 років – Поправки до МСФЗ 12.

Прийняття до застосування поправок до стандартів не завдало жодного впливу на фінансовий стан або
показники діяльності, відображені у фінансовій звітності, і не призвело до будь-яких змін в обліковій
політиці Товариства та сумах, відображених за поточний або попередні роки.
Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які іще не набули чинності. На дату затвердження цієї
фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також поправки до стандартів, були випущені, але
іще не набули чинності:

Стандарти/тлумачення

МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами», включно з поправками
до МСФЗ 15 – Дата набуття чинності МСФЗ 15
Роз’яснення до МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами»
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» – Класифікація та оцінка операцій
платежів на основі акцій
Тлумачення КТ МСФЗ 22 «Операції в іноземних валютах та виплата авансу»
Поправки до МСФЗ 4 «Договори страхування» – Застосування МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» стосовно МСФЗ 4 «Договори страхування»
Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» – Передача об’єктів інвестиційної
нерухомості
Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2014–2016 років
Тлумачення КТ МСФЗ 23 «Невизначеність стосовно порядку стягнення податків на
прибуток»
МСФЗ 16 «Оренда»
Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015–2017 років
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» – Характеристики передоплати із
негативною компенсацією
Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» –
Довгострокові частки в асоційованих та спільних підприємствах
Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» – Поправки, скорочення або
погашення пенсійних планів
МСФЗ 17 «Договори страхування»
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» і МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані та спільні підприємства» – Продаж або внесення активів між інвестором
та його асоційованим чи спільним підприємством

Набувають чинності
для річних облікових
періодів, які
починаються
на або після
1 січня 2018 року
1 січня 2018 року
1 січня 2018 року
1 січня 2018 року
1 січня 2018 року
1 січня 2018 року
1 січня 2018 року
1 січня 2018 року
1 січня 2019 року
1 січня 2019 року
1 січня 2019 року
1 січня 2019 року
1 січня 2019 року
1 січня 2019 року
1 січня 2021 року
Дата набуття чинності
має бути визначена
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28. ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА
ТЛУМАЧЕНЬ (ПРОДОВЖЕННЯ)
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ 9, випущений у листопаді 2009 року, запровадив нові вимоги до класифікації та оцінки
фінансових активів. В МСФЗ 9 у подальшому були внесені поправки у жовтні 2010 року для включення
вимог до класифікації та оцінки фінансових зобов’язань та припинення визнання, а у листопаді
2013 року для включення нових вимог до загального обліку хеджування. Іще один переглянутий
варіант МСФЗ 9 був випущений у липні 2014 року, головним чином, для включення а) вимог щодо
зменшення корисності для фінансових активів та б) обмежених поправок до вимог класифікації та
оцінки за рахунок запровадження категорії оцінки за «справедливою вартістю, із відображенням
переоцінки у складі інших сукупних доходів» для певних видів простих боргових інструментів.
Основні вимоги МСФЗ 9 передбачають таке:


Класифікація і оцінка фінансових активів. Усі визнані фінансові активи, які входять у сферу
застосування МСФЗ 9, у подальшому мають оцінюватись за амортизованою або справедливою
вартістю. При цьому інвестиції у боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес моделі,
метою якої є збір потоків грошових коштів за договорами і які мають потоки грошових коштів за
договорами, які складаються виключно із виплати основної суми та відсотків за основною сумою
заборгованості, звичайно оцінюються за амортизованою вартістю на кінець подальших звітних
періодів. Боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес моделі, мета якої досягається за
рахунок як збору потоків грошових коштів за договорами, так і продажу активів, і які мають
контрактні умови фінансових активів, які на визначені дати генерують потоки грошових коштів,
які являють собою виключно виплати основної суми та відсотків за основною сумою
заборгованості, оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі
інших сукупних доходів. Усі інші інвестиції у боргові інструменти та інвестиції у інструменти
капіталу оцінюються за їхньою справедливою вартістю на кінець подальших звітних періодів.
Окрім того, згідно з МСФЗ 9 підприємства можуть робити безумовний вибір відображати
подальші зміни у справедливій вартості інвестицій у інструменти капіталу (яка не утримується для
торгівлі, а також не є умовною компенсацією, яка визнається покупцем в операції об’єднання
підприємств) у складі інших сукупних доходів, причому тільки доходи з дивідендів зазвичай
визнаються у складі прибутку або збитку;



Класифікація і оцінка фінансових зобов’язань. Стосовно оцінки фінансових зобов’язань,
визначених як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у
складі прибутку або збитку, МСФЗ 9 вимагає, щоб сума зміни у справедливій вартості фінансового
зобов’язання, яка стосується змін кредитного ризику щодо цього зобов’язання, подавалась у складі
інших сукупних доходів, за винятком випадків коли визнання впливу змін кредитного ризику
щодо цього зобов’язання у складі інших сукупних доходів може створити або збільшити
дисбаланс в обліку прибутку або збитку. Зміни справедливої вартості, які стосуються кредитного
ризику фінансового зобов’язання, у подальшому не змінюють класифікацію на прибуток або
збиток. Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» уся сума зміни
справедливої вартості фінансового зобов’язання, визначеного як таке, що оцінюється за
справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, подається у
складі прибутку або збитку;
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Зменшення корисності. Стосовно зменшення корисності фінансових активів МСФЗ 9 вимагає
використання моделі очікуваних кредитних збитків, на противагу до моделі понесених кредитних
збитків згідно з МСБО 39. Модель очікуваних кредитних збитків вимагає від підприємства
обліковувати очікувані кредитні збитки та зміни у цих очікуваних кредитних збитках на кожну
звітну дату для відображення змін у кредитному ризику з моменту первісного визнання;
Облік хеджування. Нові загальні вимоги обліку хеджування зберігають три види механізмів
обліку хеджування, які наразі є доступними згідно з МСБО 39. Згідно з МСФЗ 9 запроваджується
більша гнучкість до видів операцій, які дають право на використання обліку хеджування, зокрема,
ширшим стає перелік видів інструментів, які можуть кваліфікуватися як інструменти хеджування,
та види компонентів ризику за нефінансовими статтями, які дають право на використання обліку
хеджування. Окрім того, тестування на предмет ефективності було переглянуте і замінене на
принцип «економічних відносин». Ретроспективна оцінка ефективності хеджування також більше
не вимагається. Були запроваджені підвищені вимоги до розкриття інформації про діяльність
підприємства з управління ризиками.

На основі аналізу фінансових активів та фінансових зобов’язань Товариства станом на 31 грудня
2017 року на основі фактів та обставин, які існували на зазначену дату, керівництво Товариства
оцінило вплив МСФЗ 9 на свою фінансову звітність таким чином:
Класифікація та оцінка
Усі фінансові активи та фінансові зобов’язання будуть продовжувати оцінюватись на тій самій основі,
що й тепер згідно з вимогами МСБО 39. За результатами своєї оцінки, на думку Товариства, нові
вимоги до класифікації не матимуть суттєвого впливу на облік його фінансових активів та фінансових
зобов’язань.
Зменшення корисності
Товариство планує застосовувати спрощений підхід до визнання очікуваних кредитних збитків на
увесь строк дії його торгової та іншої дебіторської заборгованості, як дозволено згідно з МСФЗ 9.
Щодо грошей та їх еквівалентів, керівництво Товариства вважає, що вони мають низький кредитний
ризик, оскільки всі кошти Товариства знаходяться на рахунках у банках, які знаходяться в державній
власності.
Загалом, керівництво очікує, що застосування моделі очікуваних кредитних збитків згідно з МСФЗ 9
не матиме істотного впливу на суму резерву під сумнівну заборгованість, визнану щодо фінансових
активів.
Ця оцінка базується на доступній інформації на поточний момент і може змінитися у результаті
обґрунтованої та підтверджуваної інформації, яка стане доступною для Товариства у 2018 році, коли
Товариство застосує МСФЗ 9.
Товариство не застосовує облік хеджування згідно з МСБО 39 і не має наміру застосовувати його згідно
з вимогами МСФЗ 9.
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МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами»
МСФЗ 15 визначає єдину комплексну модель, яку підприємства мають використовувати для обліку
доходів від реалізації, які виникають за договорами з клієнтами. Після набуття чинності МСФЗ 15
замінить поточні рекомендації щодо визнання доходів, у тому числі МСБО 18 «Дохід від реалізації»,
МСБО 11 «Договори на будівництво» та відповідні тлумачення.
Основним принципом МСФЗ 15 є те, що підприємство повинне визнавати доходи від реалізації для
відображення передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам у сумі, яка відображає суму компенсації,
на яку підприємство, як передбачається, матиме право в обмін за ці товари та послуги. Зокрема,
стандарт передбачає застосування єдиної моделі для визнання доходів на основі п’яти етапів:






виявлення договору з клієнтом;
виявлення зобов’язань щодо виконання у договорі;
визначення ціни операції;
розподіл ціни операції на зобов’язання щодо виконання у договорах;
визнання доходів від реалізації тоді, коли (або як тільки) підприємство задовольняє зобов’язання
щодо виконання.

Згідно з МСФЗ 15 підприємство визнає доходи від реалізації тоді, коли (або як тільки) задоволене
виконання зобов’язань, тобто коли «контроль» над товарами або послугами, який супроводжує
виконання конкретних зобов’язань, був переданий клієнту. Набагато більше нормативних
рекомендацій було додано в МСФЗ 15 стосовно конкретних сценаріїв. Окрім того, МСФЗ 15
запроваджує ширші вимоги до розкриття інформації.
У квітні 2016 року РМСБО випустила Роз’яснення до МСФЗ 15 стосовно виявлення зобов’язань щодо
виконання, аналізу відношень «принципал-агент», а також рекомендацій із застосування ліцензування.
Стандарт дозволяє для свого застосування використання або повністю ретроспективного, або
зміненого ретроспективного підходу.
На основі п’яти-етапної моделі, визначеної в МСФЗ 15, Товариство здійснює огляд для отримання
розуміння, яким чином МСФЗ 15 застосовується до господарської діяльності Товариства. Окрім
забезпечення ширшого розкриття інформації щодо операцій за доходами від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) Товариства, керівництво не передбачає, що застосування МСФЗ 15 матиме
істотний вплив на фінансовий стан та/або фінансові показники діяльності Товариства.
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