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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
(далі - Положення).
директор

Купибiда Назар Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31729918
4. Місцезнаходження: 04070, Україна, Подiльський р-н, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька,
буд. 15-17/18
5. Міжміський код, телефон та факс: +380443905770, +380443905770
6. Адреса електронної пошти: office@gng.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Протокол Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового
ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.okko.ua

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом
звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види
дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Емiтент не одержував
лiцензiй у звiтному перiодi на окремi види дiяльностi, а у разi необхiдностi отримує дозволи
вiдповiдно до чинного законодавства. Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших
юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. У звiтному перiодi Емiтент не користувався послугами рейтингових
агентств. Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". У
звiтному перiодi Емiтент не створював фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв. Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв. Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi, або судовi справи,
рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi на суму що перевищує передбачений
"Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiдсоток активiв емiтента
станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному
перiодi вiдсутнi. Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його
посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи
управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Повноваження та
компетенцiя органiв управлiння Емiтента визначенi у статутi Емiтента, який розмiщений на
офiцiйному сайтi Емiтента. Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та
стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова
змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди
або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або
учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв. Емiтент створений внаслiдок реорганiзацiї шляхом злиття трьох вiдкритих
акцiонерних товариств: ВАТ "Iвано-Франкiвськнафтопродукт" (код за ЄДРПОУ 02771813),
ВАТ "Закарпатнафтопродукт-Ужгород" (код за ЄДРПОУ 03362726) та ВАТ
"Закарпатнафтопродукт-Хуст" (код за ЄДРПОУ 03481388). Засновниками емiтента виступили
особи, якi на дату проведення установчих зборiв були акцiонерами перелiчених вище
товариств. Емiтент не володiє даними щодо дати внесення до реєстру власникiв його iменних
простих акцiй, так як зведенi облiковi реєстри власникiв iменних цiнних паперiв, наданi
депозитарiєм товариству, не мiстять таких даних. Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про
управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Вiрогiднi
перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв
щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань,
фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими

ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої
операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових
ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Власний кодекс
корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно
вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту
"Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту
"Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Опис основних
характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або
опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi
та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових
осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту
"Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням
вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї
на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї,
розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй."
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб,
яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою
або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових
iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена

до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в
тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв
(учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя
про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї
та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски
акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя
про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Усi випуски
цiнних паперiв здiйсненi Емiтентом у бездокументарнiй формi iснування, тому сертифiкати цих
цiнних паперiв не виготовлялися емiтентом та не видавалися власникам iменних цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери
емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя
про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв. У звiтному перiодi Емiтент не входив до складу асоцiацiй, iн.об'єднань пiдприємств, не
приймав рiшень про нарахування та виплату дивiдендiв, не випускав дисконтних та цiльових
облiгацiй, а також iнших цiнних паперiв. Емiтент не отримував гарантiй третiх осiб за
випусками боргових цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй
емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. У
звiтному перiодi емiтент не здiйснював викуп акцiй. Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта
нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва). Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi
працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв
емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi
обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд
емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну
кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а
також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту
"Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та
фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави
4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Емiтент не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за квалiфiкатором видiв економiчної
дiяльностi. Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi
чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту
"Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту
"Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова
змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного
аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором
(аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту
"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. Емiтент не отримував у звiтному перiодi порук (страховок/гарантiй)
у якостi забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Твердження щодо
рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя
про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента,
яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту
"Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери,
що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск iпотечних цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював у звiтному перiодi
випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття
та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим
iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював у звiтному перiодi випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя
щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв
у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск iпотечних
цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного
покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск
iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття
iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював у звiтному перiодi
випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у
емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом
на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював у звiтному перiодi випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя
про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено
до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент
не здiйснював у звiтному перiодi випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск iпотечних цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск iпотечних цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск iпотечних цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював у звiтному перiодi
випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"

не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював у звiтному перiодi
випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск iпотечних цiнних
паперiв.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
207625
3. Дата проведення державної реєстрації
30.10.2001
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
195265228,68
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
925
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
47.19 - Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "ОТП Банк" у м. Києвi
2) МФО банку
300528
3) Поточний рахунок
26006001332676
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "ОТП Банк" у м. Києвi
5) МФО банку
300528
6) Поточний рахунок
26006001332676
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ПП "АВТОТРАНСКОМ"
2) Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
36153111
4) Місцезнаходження
м.Львiв, вул. Богданiвська, буд 15А
5) Опис
Розмiр частки - 20 000 грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування

ПП "АЛЬТЕНА-ГНГ"
2) Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
37794123
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вул.Героїв УПА, 72
5) Опис
Розмiр частки - 100 000 грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування
ПП "АРАБЕЛА-ПЛЮС"
2) Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32524477
4) Місцезнаходження
м. Iвано-Франкiвськ, вул. Лепкого, буд. 34 оф. 1
5) Опис
Розмiр частки - 399 000 грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування
ПрАТ "Вiнницьке АТП 10554"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05482245
4) Місцезнаходження
м. Вiнниця, вул. Максимовича, буд.6
5) Опис
Розмiр частки - 3 000 000 грн, 93,49% статутного капiталу.
1) Найменування
ТОВ "ВТП ЛАНГОРА"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
37952312
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вулиця Пластова, 1
5) Опис
Розмiр частки - 6 200 000 грн, 99,98% статутного капiталу.
1) Найменування
ПП "ГАЛИЦЬКА ТОРГОВА МЕРЕЖА"
2) Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
36873209
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вул.Героїв УПА, 72

5) Опис
Розмiр частки - 1 000 грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування
ТОВ "ГРАД"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30571840
4) Місцезнаходження
м.Львiв, вул. Богданiвська, буд 15А
5) Опис
Розмiр частки - 37 500 грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування
ТОВ "ГРИНСОЛЮШИН"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
39263391
4) Місцезнаходження
м.Київ, вул. Новокостянтинiвська, буд. 4-Ж
5) Опис
Розмiр частки - 500 000 грн, 99,9% статутного капiталу.
1) Найменування
ПП "ЛИДЕР"
2) Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30423988
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вулиця Пластова, 1
5) Опис
Розмiр частки - 100 грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування
ПП "ЛЬВIВНАФТОПРОДУКТ"
2) Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
37304802
4) Місцезнаходження
м.Львiв, вул. Богданiвська, буд 15А
5) Опис
Розмiр частки - 1000 грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування
ТОВ "НАДЛАН-Б"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
34495773
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вулиця Пластова, 1
5) Опис
Розмiр частки - 37 500 грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування
ПП "НАФТОТЕРМIНАЛ"
2) Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
37278275
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вулиця Пластова, 1
5) Опис
Розмiр частки - 1 000 000 грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування
ТОВ "ОККО-АВIА"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
39009786
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вулиця Пластова, 1
5) Опис
Розмiр частки - 2 000 000 грн, 99,9% статутного капiталу.
1) Найменування
ПП "ОККО-БIЗНЕС КОНТРАКТ"
2) Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
33614922
4) Місцезнаходження
М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, БУДИНОК 15-17/18
5) Опис
Розмiр частки - 5 000 000 грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування
ПП "ОККО КОНТРАКТ"
2) Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
36248687
4) Місцезнаходження
М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, БУДИНОК 15-17/18
5) Опис
Розмiр частки - 5 000 000 грн, 100% статутного капiталу.

1) Найменування
ПП "ОККО-НАФТОПРОДУКТ"
2) Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
36670361
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вулиця Пластова, 1
5) Опис
Розмiр частки - 500 000 грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування
ПП "ОККО-ПАРТНЕР"
2) Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
35774765
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вул. Пластова, 1
5) Опис
Розмiр частки - 9 317 250грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування
ТОВ "ОККО-РIТЕЙЛ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30841082
4) Місцезнаходження
смт. Славське, вул. Iвана Франка, буд. 14А
5) Опис
Розмiр частки - 2 000 000 грн, 99,5% статутного капiталу.
1) Найменування
ТОВ "ПАЛИВНО-ПРОЕКТНА КОМПАНIЯ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32486285
4) Місцезнаходження
м.Львiв, вул. Богданiвська, буд 15А
5) Опис
Розмiр частки - 4 720 000 грн, 50% статутного капiталу.
1) Найменування
ТОВ "ПАРТНЕР-КР"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
39944701
4) Місцезнаходження

М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, БУДИНОК 15-17/18
5) Опис
Розмiр частки - 80 704 грн, 100% статутного капiталу.
1) Найменування
ТОВ "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
25499934
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вул. Пластова, 1
5) Опис
Розмiр частки - 20 300 000 грн, 99,99% статутного капiталу.
1) Найменування
ТОВ "РИБЧЕНКО"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
34948832
4) Місцезнаходження
м. Одеса, вул. Грушевського, 39, корпус Е
5) Опис
Розмiр частки - 499 500 грн, 99,9% статутного капiталу.
1) Найменування
ТОВ "СВIТ ЗДОРОВ'Я"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32938419
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вул. Богданiвська, 15-А
5) Опис
Розмiр частки - 381 500 грн, 99,9% статутного капiталу.
1) Найменування
ТОВ "СТАЛIС-IФ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
39057515
4) Місцезнаходження
м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б. Лепкого, будинок 34, офiс 1
5) Опис
Розмiр частки - 8 000 000 грн, 100% статутного капiталу.
13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата введення посади Дата призначення особи

Прізвище, ім'я по

Контактні дані: телефон

корпоративного
секретаря
1
15.06.2004

Опис

на посаду
корпоративного
секретаря

батькові особи,
та адреса електронної
призначеної на посаду пошти корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
2
3
4
Костюк Андрiй
+38 (032) 298-97-97,
28.10.2008
Михайлович
ak@pavlenkopartners.com
Вiд 1997 - адвокат Адвокатської компанiї Павленко Стаценко i Осiнчук. Вiд
1997 - магiстр фiлософiї, Мiжнародна академiя фiлософiї в Лiхтенштейнi. Вiд
2002 - гостьовий викладач кафедри фiлософiї Українського Католицького
Унiверситету. Вiд 2003 - вiце-президент Адвокатської компанiї Павленко
Стаценко i Осiнчук. 2008-2009 - вiце-президент Унiверсальної Iнвестицiйної
Групи. Вiд 2008 - корпоративний секретар ВАТ "Концерн Галнафтогаз".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
В органiзацiйнiй структурi емiтента вiдбулися змiни, спрямованi на досягнення господарської
мети Товариства.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 925. Витрати на
оплату працi становлять 474 014 тис. грн.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Протягом звiтного перiоду Емiтент не укладав договорiв про здiйснення спiльної дiяльностi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку
третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Нарахування амортизацiї основних засобiв Товариством по бухгалтерському облiку проводиться
згiдно дiючих стандартiв бухгалтерського облiку.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Бiзнес ПАТ "Концерн Галнафтогаз" та його дочiрнiх пiдприємств охоплює наступнi основнi
сегменти: роздрiбна реалiзацiя нафтопродуктiв, споживчих товарiв та послуг через власну мережу
автозаправних станцiй "ОККО"; послуги громадського харчування через мережу ресторанiв та
кафе на АЗС; гуртова торгiвля нафтопродуктами; логiстика (зберiгання та транспортування
нафтопродуктiв, споживчих товарiв); здача в оренду активiв. Надання в оренду активiв (АЗС) є
основним видом дiяльностi безпосередньо Товариства.
У власностi компанiї перебуває 10 дiючих нафтобаз, що розташованi у Закарпатськiй,
Львiвськiй, Iвано-Франкiвськiй, Вiнницькiй, Хмельницькiй, Житомирськiй, Київськiй та
Рiвненськiй областях. Виробничi потужностi нафтобазового господарства дозволяють не лише
задовольняти потреби в зберiганнi нафтопродуктiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз", але i отримувати
додатковi доходи вiд стороннiх органiзацiй.
ПАТ "Концерн Галнафтогаз" є одним з лiдерiв по ефективностi продажiв та якостi продуктiв, якi
воно пропонує на ринку. Бренд "ОККО" асоцiюється з вiдмiнним сервiсом та найкращим
обслуговуванням. Концепцiя автозаправного комплексу "ОККО" базується на прiоритетi сервiсу.
Додатковi послуги є невiд'ємною частиною послуг АЗС Компанiї. Окрiм заправки автомобiля до
послуг клiєнта пропонується магазини з широким асортиментом автомобiльних та споживчих
товарiв, ресторани чи мiнi-кафе, кавовi апарати, мийка (ручна або портальна), послуги
шиномонтажу, порохотяги для чистки салону, безкоштовнi пiдкачування колiс i багато iншого.
Компанiя постiйно працює над розширенням перелiку додаткових послуг. Зокрема, у 2016-2017
роках вiдкрито хiмчистки на АЗС, а також встановлено пристрої для зарядки електромобiлiв на
АЗС компанiї по всiй територiї України, таким чином, аби власники таких автомобiлiв могли
безперешкодно пересуватися в межах країни. Починаючи з 2009 року компанiєю було
впроваджено програму лояльностi <Фiшка>, яка є першою коалiцiйною програмою. Зараз ця
програма налiчує значну кiлькiсть партнерiв та бiльшiсть трансакцiй на АЗК здiйснюються iз
залученням картки лояльностi <Фiшка>, що дало змогу збiльшити кiлькiсть постiйних клiєнтiв.
На ринку нафтопродуктiв України продовжується тенденцiя консолiдацiї операторiв ринку.
Основнi мережi галузi подiленi на двi умовнi групи, котрi вiдрiзняються форматом АЗС:
- повноформатнi АЗС з магазином, сервiсами та додатковими послугами;
- вузькоформатнi АЗС, на яких вiдсутнi магазин, додатковi послуги та сервiси.
До першої групи вiдносяться компанiї, що працюють пiд брендами "OKKO", "WOG", "Shell",
"Amic", "Socar", "Glusgo". До компанiй другої групи вiдносяться оператори повязанi (асоцiйованi)
з т. зв. групою "Приват": ANP, Авiас, Альфа-нафта, Укрнафта тощо та бiльшiсть дрiбних мереж.
Поява нових гравцiв у галузi не прогнозується. В довгостроковiй перспективi виключенням

можуть стати захiднi нафтовi компанiї. Проте розбудова захiдними нафтовими компанiями
мережi АЗС на вiтчизняному ринку обмежується часовими, адмiнiстративними та
територiальними факторами. Тому єдиним шляхом приходу на український ринок нових
учасникiв буде придбання мереж АЗС дiючих операторiв ринку i можливий ребрендинг.
Компанiя є порiвняно залежною вiд постачальникiв нафтопродуктiв та незалежною вiд
постачальникiв супутнiх товарiв. Попит на свiтлi нафтопродукти протягом останнього року
скорочувався, зокрема i внаслiдок переходу споживачiв на використання скрпленого газу (який є
суттєво дешевшим). Попиту на свiтлi нафтопродукти характерна сезоннiсть - спад в зимовий
перiод, посилення в весняно-осiннiй перiод.
Для корпоративних клiєнтiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз" пропонує гнучкi сиситеми
безготiвкових розрахункiв, що повнiстю вiдповiдають особливостям роботи сучасних органiзацiй
та установ, мають декiлька ступенiв захисту, якi дозволяють уникнути рiзноманiтних зловживань
та пiдробок. Такi системи розрахункiв дозволяють органiзацiям, що їх використовують,
застосовувати простiшi й надiйнiшi схеми облiку та контролю за використанням палива у
власному автопарку.
Основнi види безготiвкових продажiв:
- Гуртова реалiзацiя для потреб великих замовникiв через постачання нафтопродуктiв
залiзничними цистернами на нафтобази клiєнтiв (переважно промисловi, транспортнi
пiдприємства, дрiбнi мережi АЗС);- Реалiзацiя нафтопродуктiв гуртом з мережi нафтобаз
(самовивiз чи з доставкою автомобiльним транспортом на територiю клiєнта). Таким чином
закуповують паливо аграрiї, фермерськi господарства, виробництва, на територiї яких працює
невиїзна технiка;
- Реалiзацiя нафтопродуктiв в мережi АЗС за допомогою талонiв на пальне. Як правило,
iнструмент використовують пiдприємства з великою кiлькiсть пiдрядних органiзацiй;
- Найбiльшою популярнiстю користується роздрiбний продаж в мережi АЗК за допомогою
смарт-карт <ОККО>. За допомогою смарт картки доступними є не тiльки нафтопродукти, але й
послуги та супутнi товари в мережi АЗК.
Активно залучаються до спiвпрацi в мережi АЗК <ОККО> мiжнароднi компанiї, клiєнти яких
здiйснюють поїздки шляхами України та мають потребу в заправцi транспортних засобiв.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
ПАТ "Концерн Галнафтогаз" здiйснює iнвестицiї в розвиток мережi АЗС "ОККО" в Українi.
Протягом останнiх п'яти рокiв, компанiя проводить будiвництво та придбання нових АЗС,
реконструкцiю iснуючих з приведенням їх до корпоративних стандартiв. Серед основних
iнвестицiй за останнi п'ять рокiв можна виокремити придбання корпоративних прав.
У 2011 роцi компанiя придбала корпоративнi права ПП <Арабела-Плюс>, ПП <Галицька торгова
мережа>, ПП <Львiвнафтопродукт>, ТОВ <Укртехпром>, що дозволило компанiї додатково
зосередити свої робочi потужностi у Київськiй та Львiвськiй областях. Також у 2011 р. компанiя
придбала ряд АЗС у Сумськiй, Херсонiськiй, Харкiвськiй, Київськiй, Полтавськiй, Тернопiльськiй
та Черкаськiй областях. У 2012 роцi компанiя поповнила ряди своїх дочiрнiх пiдприємств
наступними компанiями: ТОВ <Волиньiнжавтосервiс ЛТД>, ПП <Лора>, ПП <Олiмп-Сервiс>,
ТОВ <Пантiон-Резерв> та ТОВ <Центр сприяння пiдприємництву>, змiцнивши цим свої позицiї в
Київськiй, Миколаївськiй, Житомирськiй, Чернiвецькiй, Херсонськiй областях. Також у 2012 р.
Компанiя придбала ряд АЗС у Волинськiй, Львiвськiй, Харкiвськiй, Херсонськiй та Чернiвецькiй
областях. Крiм цього було придбано ряд земельних дiлянок та об'єктiв незавершеного
будiвництва у Волинськiй, Житомирськiй, Київськiй, Полтавськiй, Хмельницькiй, Чернiвецькiй
областях. У 2013 роцi компанiя придбала ПП <Дiоленд>, Фiрму <Спiка-Ойл 2000>, ТОВ <Свiт
здоров'я>, ПП <Європейська>, ПП <Мiська оренда>, якi є орендарями земельних дiлянок в

центральнiй та пiвденнiй частинах України, зокрема у м. Вiнниця, м. Миколаєвi, а також мають
дозволи на розмiщення МАФiв та орендують нежитловi примiщення пiд магазини у м. Львовi.
Протягом 2013 та 2014 рокiв компанiя також придбала ряд АЗС i земельних дiлянок у
Чернiгiвськiй, Полтавськiй, Харкiвськiй, Херсонськiй, Iвано-Франкiвськiй, Чернiвецькiй
областях та на пiвднi України. У 2015 роцi придбано частки в статутних капiталах ТОВ "ВТП
"Лангора" та ТОВ "Варуна-Вест", якi володiють активами (АЗС та/або земельнi дiлянки) в Києвi i
Київськiй областi, Полтавськiй областi. У 2016 роцi Товариство не придбавало часток у статутних
капiталах юридичних осiб. У 2017 роцi придбано частки в статутних капiталах ТОВ
<Грiнсолюшин>, ТОВ "ВАЙСОТ-2000", ТОВ <Паливно-Проектна Компанiя>. У 2018 роцi
придбано частки в статутних капiталах ТОВ "ПАРТНЕР-КР", ТОВ "СТАЛIС-IФ".
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Специфiка ринку роздрiбної реалiзацiї свiтлих нафтопродуктiв вимагає вiд ПАТ "Концерн
Галнафтогаз" значних iнвестицiй в основнi засоби компанiї. При будiвництвi АЗС та їх
реконструкцiї, Товариство намагається застосовувати передовi рiшення в данiй галузi з метою
мiнiмiзацiї ризикiв пов'язаних з експлуатацiєю таких об'єктiв. Основнi засоби компанiї
перебувають у постiйному полi зору працiвникiв технiчної служби, котрi забезпечують
безперебiйнiсть роботи автозаправних комплексiв та вiдслiдковують безпеку експлуатацiї цих
майнових комплексiв. При будiвництвi та експлуатацiї автозаправних комплексiв чiтко
дотримуються нормативно-правовi документи, що регулюють дотримання норм екологiчної
безпеки. Всi автозаправнi комплекси торгової марки <ОККО> будуються з дотриманням
визначених меж санiтарно-захисної зони. На АЗК торгової марки <ОККО> дотримуються норм
екологiчної безпеки, зокрема виконуються нормативи екологiчної безпеки, згiдно рекомендацiй
МФК i ЄБРР, що вiдповiдають свiтовим стандартам.
Через АЗК реалiзується виключно неетильованi бензини. Запорукою екологiчної безпеки є
вiдповiдне устаткування: паливороздавальнi колонки з вiдсмоктуванням парiв нафтопродуктiв
при заправцi, якi практично не допускають їх викидiв в атмосферу, а вiдповiдно i потрапляння в
органiзм людини (вiдсмоктується 97% випаровувань); двостiннi резервуари для зберiгання
нафтопродуктiв, що повнiстю виключає можливiсть просочення нафтопродуктiв в землю;
системи вiдсмоктування парiв з резервуарiв, при їх заповнення нафтопродуктами; дотримання
усiх протипожежних вимог.
На АЗК торгової марки <ОККО> розробленi заходи по регулюванню викидiв в атмосферу в
перiод несприятливих метеорологiчних умов, а саме:
- посилення контролю за точним дотриманням технологiчного регламенту;
- посилення контролю за роботою контрольно-вимiрювальних приладiв;
- посилення контролю за роботою дихальної арматури резервуарiв;
- заборона продування й очищення устаткування, газоходiв i ємностей, в яких зберiгались
забруднюючi речовини;
- припинення експлуатацiї обладнання, термiн експлуатацiї яких закiнчився.
Основними завданнями по контролю за дотриманням гранично-допустимих викидiв є:
- контроль за виконанням плану заходiв, направлених на досягнення величини ГДВ;
- контроль за роботою обладнання АЗК;
- контроль за дотриманням регламенту роботи пiдприємства при несприятливих умовах i при
виникненнi аварiйних ситуацiй.

Для максимального запобiгання забруднення грунту, водоймищ та атмосфери вiд забруднення
нафтопродуктами пiдприємством передбаченi наступнi заходи:
- влаштування водонепроникного покриття, технологiчних майданчикiв на площадках зливу
паливовозiв;
- проектування мережi i спорудження каналiзацiї виконуються з використанням матерiалiв i
конструкцiй, що забезпечують безаварiйнiсть та виключають можливiсть витоку стокiв у грунт;
- використання герметизованого зливу з автоцистерн;- встановлення "дихальної" арматури
(клапанiв) на поверхнi резервуарiв для зберiгання нафтопродуктiв.
Передбачаємо максимальне використання та зберiгання iснуючих зелених насаджень, а також
додаткове озеленення. Заходи, що будуть проводитись, забезпечать екологiчну безпеку
навколишнього середовища, в тому числi, не допущення забруднення стiчних вод i викидiв
шкiдливих речовин в атмосферу. У ходi роботи з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, ПАТ
"Концерн Галнафтогаз" проходило екологiчний аудит, спiльно розробляло екологiчнi плани.
Передбачаємо максимальне використання та зберiгання iснуючих зелених насаджень, а також
додаткове озеленення. У всiх напрямках своєї дiяльностi Товариство намагається придiляти
достатню увагу питанням охорони працi, техногенної та пожежної безпеки i охорони
навколишнього середовища. Активно запроваджується культура вiдповiдального вiдношення до
цих питань. Керiвництво компанiї намагається показати в цьому свiй власний приклад. Дiє вiддiл
охорони працi, техногенної та пожежної безпеки, а також сектор охорони навколишнього
середовища. Крiм дотримання законодавчих i нормативно-правових актiв з охорони працi,
техногенної та пожежної безпеки i охорони навколишнього середовища, якi застосовуються до
виробничої дiяльностi, впроваджено власну полiтику i власнi системи охорони працi, техногенної
та пожежної безпеки i охорони навколишнього середовища - новi системи управлiння, якi
вiдповiдають вимогам Мiжнародної органiзацiї по стандартизацiї (ISO) щодо постiйного
вдосконалення виробничої дiяльностi. Це є передумовою досягнення кращих свiтових стандартiв
i, як результат, повного попередження нещасних випадкiв, нанесення шкоди людям i
навколишньому середовищу.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Серед iстотних проблем, якi впливають на господарську дiяльнiсть Товариства - вiдсутнiсть
власних потужностей щодо видобутку i переробки нафти, та вiдсутнiсть в Українi потужностей
щодо виробництва нафтопродуктiв, якi б вiдповiдали європейським стандартам (зокрема, Євро 5),
що обумовлює залежнiсть Товариства вiд поставок iмпортних нафтопродуктiв, рiвня цiн та маржi
на оптовому ринку, валютних коливань та обмежень щодо здiйснення валютних операцiй, що
встановлюються НБУ, рiвня податкiв та iнших обов'язкових платежiв, що справляються при
iмпортi нафтопродуктiв (в тому числi акцизного податку) тощо. Вплив зазначених факторiв
компанiя намагається компенсувати за рахунок концентрацiї на продажах та сфокусованостi на
клiєнтах. Разом з тим, вiдсутнiсть власного видобутку та переробки надає можливiсть вибору
постачальника з найкращою якiстю нафтопродукту. Завдяки наявностi в сусiднiх країнах
(Бiлорусь, Польща, Угорщина) нафтопереробних заводiв, якi випускають нафтопродукти, що
вiдповiдають стандарту Євро 5, компанiя має змогу диверсифiкувати поставки.
Товариство залежить вiд постiйних змiн чинного законодавства. Мова, насамперед, йде про
податкове законодавство. Наприклад, пiдняття ставок акцизного податку при iмпортi
нафтопродуктiв та впровадження акцизного податку на роздрiбну реалiзацiю нафтопродуктiв
вливає на собiвартiсть, а вiдтак - i на роздрiбну цiну нафтопродуктiв на АЗС. З iншого боку,
впровадження електронного адмiнiстрування акцизного податку, яке вiдбулось в 2016 роцi,
розцiнюється Товариством позитивно, оскiльки створює умови для усунення недобросовiсної
конкуренцiї на ринку.
Власне, недобросовiсна конкуренцiя з боку окремих операторiв є однiєю з найсуттєвiших
проблем на ринку, якi впливають на Товариство, оскiльки такi оператори за рахунок отримання

неправомiрних переваг (зокрема, i внаслiдок ухилення вiд сплати всiх необхiдних податкiв при
реалiзацiї нафтопродуктiв) отримують можливiсть встановлювати цiни, що є значно нижчими вiд
ринкових. Для подолання негативного ефекту вiд таких зловживань компанiя проводить активну
роз'яснювальну i просвiтницьку дiяльнiсть, а також робить ще бiльший акцент на якостi
нафтопродуктiв та додаткових послугах.
Товариство є залежним також i вiд антимонопольного законодавства та рiшень органiв
Антимонопольного комiтету України, змiн у корпоративному, валютному та iншому
законодавствi, якi впливають на дiяльнiсть компанiї (як, зрештою, i на дiяльнiсть будь-якого
товариства на територiї України).
У процесi будiвництва АЗС та введення їх в експлуатацiю Товариство залежить вiд
адмiнiстративних бар'єрiв, а саме - рiшень органiв державної влади та мiсцевого самоврядування з
питань вiдведення земельних дiлянок у власнiсть та користування, змiни розмiру плати за землю,
надання дозволiв та погоджень у сферi мiстобудування та архiтектури тощо, при прийняттi яких
вiдповiднi органи не завжди дотримуються строкiв, передбачених чинним законодавством, а
також принципiв i меж реалiзацiї власних повноважень, таким чином створюючи перешкоди для
господарської дiяльностi Товариства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Джерелами фiнансування даних капiтальних вкладень Товариства є власнi та кредитнi кошти.
Довгострокове фiнансування Товариство здiйснює iз залученням провiдних свiтових фiнансових
iнституцiй, що дає змогу суттєво знизити вартiсть фiнансування.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
ПАТ "Концерн Галнафтогаз" має велику кiлькiсть укладених договорiв iз частковим ступенем
виконання, що стосуються постачання та реалiзацiї продукцiї, надання рiзних послуг, а також
договорiв, що стосуються фiнансування Товариства. Очiкуванi прибутки вiд виконання таких
договорiв важко оцiнити в даний час, тому вони будуть вiдображенi у звiтностi наступних
перiодiв.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Компанiя займається розбудовою, розвитком та налагодженням роботи власної мережi АЗК пiд
торговою маркою "ОККО". Проте чим ширшою i популярнiшою стає мережа, тим бiльше
з'являється нових викликiв i завдань. Внаслiдок активної позицiї Товариства стосовно таких
факторiв на якiсно вищий рiвень виходить робота як зi споживачами, так i з кредиторами,
акцiонерами, iнвесторами та iншими партнерами.
Товариство розглядає збiльшення товарообороту по реалiзацiї супутнiх товарiв та послуг як
механiзм диверсифiкацiї джерел отримання доходiв та захисту вiд зменшення нацiнки та
скорочення маржi на нафтопродукти, що вимагає вiд пiдприємства зосередження уваги на
операцiйних витратах та сегментi продажу супутнiх товарiв та послуг. У 2018 роцi продовжився
оголошений ранiше перехiд вiд асоцiацiї "ОККО як автозаправний комплекс" до асоцiацiї "ОККО
як обслуговуючий комплекс" за рахунок розвитку нових продуктiв та сервiсiв на АЗК. Зокрема,
розпочата робота щодо встановлення на всiх АЗС "ОККО" систем безпровiдного доступу до
високошвидкiсного Iнтернету, впроваджуються проекти по облаштуванню на АЗС хiмчисток та
наданню iнших побутових послуг, продовжується вiдкриття на АЗС нових ресторанiв . У 2018
роцi також продовжено реалiзацiю проекту щодо встановлення на АЗС сучасних машин для
приготування кави вiдомого виробника "Melitta". Протягом найближчого року планується

подальший розвиток у цьому напрямку, вiдкриття ресторанiв нового формату (один з яких ресторан паназiатської кухнi MeiWei), розширення мережi та оновлення меню .
Не менш важливим напрямком розвитку Товариства є i забезпечення зростаючих потреб
споживачiв в альтернативних нафтопродуктам енергоносiях, зокрема розширення мережi пунктiв
заправки скрапленим газом, ринок якого стрiмко росте, а також встановлення на АЗС "ОККО"
пунктiв зарядки електромобiлiв.
При розширеннi мережi АЗК "ОККО" на всю територiю України та облаштуваннi центрiв
обслуговування клiєнтiв вiдкриваються новi можливостi для розвитку безготiвкових продажiв
(талони, смарт-картки). Це дасть змогу залучити нових клiєнтiв та збiльшити товарообiг через
новi АЗК iснуючими клiєнтами.
У 2017 роцi продовжився запланований ранiше перехiд вiд асоцiацiї "ОККО" як "Автозаправний
комплекс" до асоцiацiї "ОККО" як "Обслуговуючий Комплекс", що передбачає розвиток,
вдосконалення i розширення спектру нових продуктiв та сервiсiв, що будуть доступнi на АЗК.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариством не затверджувалася полiтика щодо дослiджень та розробок.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнформацiя щодо результатiв господарської дiяльностi Товариства за останнi три роки
розкривалася Товариством, як емiтентом цiнних паперiв у порядку, передбаченому
законодавством. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового
стану та результатiв дiяльностi Товариства вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв є вищим
органом Товариства. Правомочнiсть
Загальних зборiв та прийнятих ними
рiшень, порядок та строки їх скликання,
порядок проведення Загальних зборiв
визначаються вiдповiдно до чинного
законодавства України та Статуту.

У Загальних зборах можуть брати
участь особи, включенi до перелiку
акцiонерiв, якi мають право на таку
участь, або їх представники. На
Загальних зборах за запрошенням
особи, яка скликає Загальнi збори,
також можуть бути присутнi
представник незалежного аудитора
(аудиторської фiрми) Товариства та
посадовi особи Товариства,
представник органу, який вiдповiдно до
Статуту представляє права та iнтереси
трудового колективу.
Голова Наглядової ради - Антонов
Вiталiй Борисович. Члени наглядової
ради - Гегедиш Олександр Мигальович,
Даниляк Василь Валерiйович,
Кучабський Юрiй Любомирович,
Пасько Олег Васильович
Директор - Купибiда Назар Iванович.

Наглядова рада

Кiлькiсний склад Наглядової ради
становить 5 (п'ять) членiв, у т.ч. Голова
Наглядової ради.

Директор

Директор Товариства одноосiбний
керiвник призначається Наглядовою

Ревiзiйна комiсiя

радою Товариства. Повноваження
Директор припиняються за рiшенням
Наглядової ради з одночасним
прийняттям рiшення про призначення
нового Директора або особи, яка
тимчасово здiйснюватиме його
повноваження.
Для проведення перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства Загальнi збори обирають
Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад
Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три)
члени, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї.

Голова Ревiзiйної комiсiї - Демкiв
Ростислав Олегович. Члени Ревiзiйної
комiсiї - Винарчик Олег Iгорович, Федак
Олег Зiновiйович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антонов Вiталiй Борисович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1962
5) Освіта
Вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут, економiст
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Антонов В.Б. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: голова Наглядової
ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", Голова Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя
Унiверсальна" (м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 9), член Наглядової ради ПрАТ "Концерн
Хлiбпром" (м. Львiв, вул. Хлiбна, 2).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про
Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди
визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн
Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на
посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Даниляк Василь Валерiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974

5) Освіта
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст-математик
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Даниляк В.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: член Наглядової
ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлiбпром" (м. Львiв,
вул. Хлiбна,2), член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя Унiверсальна" (м. Київ, бульвар
Лесi Українки, буд. 9), директор ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група" (м. Київ, вул. Пилипа
Орлика, 24/1).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про
Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди
визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн
Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на
посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кучабський Юрiй Любомирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст-математик
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Кучабський Ю.Л. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: член Наглядової
ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя
"Унiверсальна" (м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 9), директор ПП "Деол-Трейд" (Київська
обл., Василькiвський район, смт. Гребiнки, вул. Iндустрiальна, 3), директор ПП
"ОККО-Нафтопродукт" (м. Львiв, вул. Пластова, 1).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про
Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди
визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн
Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на
посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гегедиш Олександр Мигальович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1965
5) Освіта
Вища, Львiвський державнимй iнститут прикладного та декоративного мистецтва,
художник декоративно-прикладного мистецтва
6) Стаж роботи (років)
33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Гегедиш О.М. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: член Наглядової
ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", директор ПП "ОККО-Нафтопродукт" (м. Львiв, вул. Пластова,
1).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про
Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди
визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн
Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на
посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пасько Олег Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст-математик
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Пасько О.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: голова Наглядової
ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлiбпром" (м. Львiв,
вул. Хлiбна, 2).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про
Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди
визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн
Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на
посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1) Посада

Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Купибiда Назар Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Купибiда Н.I. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Директор ПАТ
"Концерн Галнафтогаз".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про
Директора ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди
визначається умовами договору з директором Товариства. Посадову особу обрано на посаду
рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Українець Володимир Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, економiст
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Протягом останнiх п'яти рокiв Українець В.В. займав наступнi посади: Головний
бухгалтер ПАТ "Концерн Галнафтогаз".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.03.2016, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов`язки Українця В.В. визначенi трудовим договором. Розмiр
виплаченої посадовiй особi винагороди визначається штатним розписом Товариства. Посадову
особу призначено на посаду директором Товариства. У посадової особи емiтента немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демкiв Ростислав Олегович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка, економiст.
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Демкiв Р.О. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: заступник Голови
Правлiння ПАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна" (м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 9),
голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ <Концерн Галнафтогаз>.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди
визначається положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Концерн
Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Демкiва Р.О. обрано на посаду
загальними зборами. У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Винарчик Олег Iгорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1986
5) Освіта
Нацiональний унiверситет <Львiвська полiтехнiка>, магiстр з економiки i пiдприємництва
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Винарчик О.I. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: фiнансовий
директор ТОВ <Вiнницька будiвельна компанiя> (м. Вiнниця, вул. Залiзнична, 13-А).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди
визначається положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Концерн
Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Особу обрано на посаду
загальними зборами. У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федак Олег Зiновiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1985
5) Освіта
Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка, магiстр з фiнансiв
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Федак О.З. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: економiст вiддiлу
казначейства фiнансового департаменту ПАТ "Концерн Галнафтогаз", фiнансовий директор ТОВ
<АЕБ <Ефорт>, Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Концерн Галнафтогаз".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди
визначається положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Концерн
Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Особу обрано на посаду
загальними зборами. У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Директор
Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї
Головний
бухгалтер
Член Наглядової
Ради
Член Наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Антонов Вiталiй
Борисович
Кучабський Юрiй
Любомирович
Пасько Олег
Васильович
Демкiв Ростислав
Олегович
Купибiда Назар
Iванович
Винарчик Олег
Iгорович
Федак Олег
Зiновiйович
Українець
Володимир
Васильович
Даниляк Василь
Валерiйович
Гегедиш
Олександр
Мигальович

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0,00001

6
100

7
0

19 939 16
9
1 233 425

0,1021

19 939 169

0

0,006

1 233 425

0

0

0

0

0

11 389 80
6
0

0,058

11 389 806

0

0

0

0

0

0

0

0

437 607

0,0022

437 607

0

100

0,00001

100

0

100

0,00001

100

0

33 000 30
7

0,16833

33 000 307

0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Протягом звiтного перiоду вiдсутнi випадки звiльнення посадових осiб Товариств.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть товариства вiдповiдно за основними
видами дiяльностi. Для подальшого розвитку Товариству необхiдно здiйснювати оновлення,
модернiзацiю обладнання та основних засобiв. Подальший розвиток Товариства прямо залежить
вiд, вiд розмiру податкiв, вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати тощо. При їх збiльшенi у
Товариства збiльшуються витрати. Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за
рахунок здiйснення контролю якостi послуг, розширення клiєнтської бази тощо. Товариство
планує в майбутньому розширити ринки збуту за рахунок збiльшення клiєнтської бази.
2. Інформація про розвиток емітента
Товариство здiйснює iнвестицiї в розвиток мережi АЗС "ОККО" в Українi. Протягом останнiх
рокiв, компанiя проводить будiвництво та придбання нових АЗС, реконструкцiю iснуючих з
приведенням їх до корпоративних стандартiв.Компанiя займається розбудовою, розвитком та
налагодженням роботи власної мережi АЗК пiд торговою маркою "ОККО". Проте чим ширшою i
популярнiшою стає мережа, тим бiльше з'являється нових викликiв i завдань. Внаслiдок активної
позицiї Товариства стосовно таких факторiв на якiсно вищий рiвень виходить робота як зi
споживачами, так i з кредиторами, акцiонерами, iнвесторами та iншими партнерами.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом звiтного перiоду Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому
впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента
немає.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими
ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої
операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування. Основнi ризики в дiяльностi
пiдприємства: - дiловий ризик, пов'язаний з макроекономiчними змiнами, зокрема змiни
структури попиту на послуги; Основними заходами щодо зменшення ризикiв та захисту своєї
дiяльностi є надання послуг пiсля пiдтвердження її оплати.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Дiяльнiсть Товариства прямо залежить вiд збiльшення податкiв та нарахувань, погiршення
економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори,
якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. Товариство схильне до
ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у
Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для
забезпечення фiнансової рiвноваги.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння затверджений загальними зборами Товариства вiд

25.04.2018р.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосовування Кодексу корпоративного управлiння
фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого (iнших) кодексiв корпоративного
управлiння
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Понад визначенi законодавством вимоги практика корпоративного управлiння Емiтентом
застосовується в обсязi передбаченому кодексом корпоративного управлiння та iншими
положеннями Товариства.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

25.04.2018
Дата проведення
90,6075
Кворум зборів
Перелiк питань та проекти рiшень з питань порядку денного Товариства
Опис
були затвердженi
Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй щодо питань порядку денного
вiд iнших осiб не
надходило. Нижче наведено перелiк питань, що розглядались на загальних
зборах Товариства, та
результати їх розгляду:
1.
Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2.
Про затвердження звiту Директора Товариства за 2017 рiк.
3.
Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.
4.
Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за
2017 рiк.
5.
Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
6.
Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.
7.
Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018
рiк.
8.
Про внесення змiн до статуту Товариства шляхом затвердження
статуту Товариства в новiй редакцiї.
9.
Про затвердження Положення "Про Загальнi збори Товариства" в
новiй редакцiї.
10.
Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в
новiй редакцiї.

11.
Про затвердження Положення "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства" в
новiй редакцiї.
12.
Про затвердження Положення "Про Директора Товариства" в новiй
редакцiї.
13.
Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства в
новiй редакцiї.
14.
Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
15.
Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
16.
Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової
ради Товариства.
Перше питання порядку денного:
?Про обрання лiчильної комiсiї
загальних зборiв Товариства?.
Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв Товариства у
складi:
а) Карпа Павло Степанович - голова лiчильної комiсiї;
б) Борисов Олексiй Андрiйович та Полянська Iрина Ярославiвна - члени
лiчильної комiсiї.
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Друге питання порядку денного: ?Про затвердження звiту Директора
Товариства за 2017 рiк?.
Вирiшили: затвердити звiт Директора Товариства за 2017 рiк (додається).
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Третє питання порядку денного: ?Про затвердження звiту Наглядової ради
Товариства за 2017 рiк?.
Вирiшили: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк
(додається).
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;

"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,
якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Четверте питання порядку денного: "Про затвердження звiту та висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк".
Вирiшили: затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017
рiк (додаються).
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,
якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
П`яте питання порядку денного:
Про затвердження рiчного звiту
Товариства за 2017 рiк".
Вирiшили: затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк (додається).
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,
якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Шосте питання порядку денного: Про розподiл прибутку i збиткiв
Товариства за 2017 рiк .
Вирiшили: Отриманий за 2017 рiк прибуток залишити нерозподiленим у
розпорядженнi Товариства.
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Сьоме питання порядку денного: "Про визначення основних напрямiв
дiяльностi Товариства на 2018 рiк".
Вирiшили: визначити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2018 рiк
(додаються).
Голосували:

"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Восьме питання порядку денного: "Про внесення змiн до статуту
Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї"
Вирiшили:
1) Внести змiни до статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження
статуту Товариства у новiй редакцiї (нова редакцiя статуту Товариства
додається).
2) Уповноважити Голову та секретаря загальних зборiв Товариства
пiдписати вiд iменi акцiонерiв нову редакцiю статуту Товариства.
3) Доручити директору Товариства провести державну реєстрацiю нової
редакцiї статуту Товариства, з правом видачi довiреностей.
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Дев'яте питання порядку денного: ?Про затвердження Положення "Про
Загальнi збори Товариства" в новiй редакцiї".
Вирiшили: Затвердити Положення "Про Загальнi збори ПАТ "Концерн
Галнафтогаз"" в новiй редакцiї (нова редакцiя Положення "Про Загальнi
збори ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається).
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Десяте питання порядку денного: "Про затвердження Положення "Про
Наглядову раду Товариства" в новiй редакцiї".
Вирiшили: Затвердити Положення "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн
Галнафтогаз"" в новiй редакцiї (нова редакцiя Положення "Про Наглядову
раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається).
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Одинадцяте питання порядку денного: "Про затвердження Положення "Про
Ревiзiйну комiсiю Товариства" в новiй редакцiї".
Вирiшили: Затвердити Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Концерн
Галнафтогаз"" в новiй редакцiї (нова редакцiя Положення "Про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається).
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Дванадцяте питання порядку денного: "Про затвердження Положення "Про
Директора Товариства" в новiй редакцiї".
Вирiшили: Затвердити Положення "Про Директора ПАТ "Концерн
Галнафтогаз"" в новiй редакцiї (нова редакцiя Положення "Про Директора
ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається).
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Тринадцяте питання порядку денного: "Про затвердження Кодексу
корпоративного управлiння Товариства в новiй редакцiї".
Вирiшили: Затвердити Кодекс корпоративного управлiння ПАТ "Концерн
Галнафтогаз" в новiй редакцiї (нова редакцiя Кодексу корпоративного
управлiння ПАТ "Концерн Галнафтогаз" додається).
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками

голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Чотирнадцяте питання порядку денного: "Про припинення повноважень
членiв Наглядової ради Товариства".
Вирiшили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства
Антонова Вiталiя Борисовича, Гегедиша Олександра Мигальовича,
Даниляка Василя Валерiйовича, Кучабського Юрiя Любомировича, Паська
Олега Васильовича.
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
П'ятнадцяте питання порядку денного: "Про обрання членiв Наглядової
ради Товариства".
Вирiшили: Обрати членами Наглядової ради Товариства Антонова Вiталiя
Борисовича, Гегедиша Олександра Мигальовича, Даниляка Василя
Валерiйовича, Кучабського Юрiя Любомировича, Паська Олега
Васильовича.
Голосували за кандидатуру Антонова Вiталiя Борисовича шляхом
кумулятивного голосування:
"За" - 17 622 760 846 голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв), якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
Голосували за кандидатуру Гегедиша Олександра Мигальовича шляхом
кумулятивного голосування:
"За" - 17 622 760 846 голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв), якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
Голосували за кандидатуру Даниляка Василя Валерiйовича шляхом
кумулятивного голосування:
"За" - 17 622 760 846 голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв), якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
Голосували за кандидатуру Кучабського Юрiя Любомировича шляхом
кумулятивного голосування:
"За" - 17 622 760 846 голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв), якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
Голосували за кандидатуру Паська Олега Васильовича шляхом
кумулятивного голосування:
"За" - 17 622 760 846 голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв), якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
Кандидатури Антонова Вiталiя Борисовича, Гегедиша Олександра
Мигальовича, Даниляка Василя Валерiйовича, Кучабського Юрiя

Любомировича, Паська Олега Васильовича згiдно з ч.4 ст. 42 Закону
України "Про акцiонернi товариства" є обраними до складу Наглядової ради
Товариства, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою.
Шiстнадцяте питання порядку денного: "Про затвердження умов договорiв,
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради Товариства".
Вирiшили:
1) Затвердити умови трудових договорiв, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства (проекти договорiв додаються). Встановити
розмiр винагороди членiв Наглядової ради Товариства, шляхом
затвердження кошторису, який буде невiд'ємною частиною Положення
"Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз", та розмiру винагороди,
встановленого у договорах, якi укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства.
2) Обрати директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Голосували:
"за" - 17 622 760 846 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
(зазначити)

X
X

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Позачерговi загальнi
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
збори Товариства у
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих
звiтному перiодi не
акцій товариства
скликалися.
Позачерговi загальнi
збори Товариства у
Інше (зазначити)
звiтному перiодi не
скликалися.
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: Позачерговi загальнi збори Товариства у звiтному перiодi не
скликалися.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Позачерговi загальнi збори Товариства у звiтному перiодi не скликалися.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
5
0
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
Наглядова рада може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети
з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до
компетенцiї Наглядової ради. Порядок утворення i дiяльностi
комiтетiв встановлюється Положенням про Наглядову раду.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Наглядова рада може
утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що
належать до компетенцiї Наглядової ради. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв
встановлюється Положенням про Наглядову раду.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Наглядова
рада може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки
питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв
встановлюється Положенням про Наглядову раду.
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Антонов Вiталiй
Борисович
Опис:
Даниляк Василь
Валерiйович
Опис:
Гегедиш Олександр
Мигальович
Опис:
Кучабський Юрiй
Любомирович
Опис:
Пасько Олег Васильович
Опис:

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради
X
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї,
визначеної Статутом та законом, здiйснює управлiння
Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть

Директора.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз
X
чинним законодавством України заборонено обiймати посади в
органах управлiння господарських товариств.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом звiтного року вiдбулися засiдання Наглядової Ради Публiчного Акцiонерного
Товариства "Концерн Галнафтогаз". Усi питання, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради,
вирiшувались колегiально. Рiшення приймались простою бiльшiстю голосiв членiв, якi присутнi
на засiданнi, або одноголосно.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні
X

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Розмiр винагороди членiв Наглядової ради Товариства встановлюється
Інше
шляхом затвердження кошторису, який буде невiд'ємною частиною
(запишіть)
Положення "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз", та розмiру
винагороди, встановленого у договорах, якi укладатимуться з членами

Наглядової ради Товариства.
Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Директор - Купибiда Назар Iванович.

Функціональні обов'язки
Директор пiдзвiтний Загальним зборам i
Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх
рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у
межах, встановлених цим Статутом i законом.

Опис

Виконавчим органом Товариства, який
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства, є Директор (одноосiбний
виконавчий орган).

Примітки
Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні

та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Кодекс корпоративного управлiння

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
Документи
Інформаці
оприлюдн
надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод
ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує оступній
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
інформаці
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
Національ
му
а
ого
ної комісії
товаристві
товариства
з цінних
паперів та

фондового
ринку про
ринок
цінних
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X

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

№ з/п

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

1
2

GNG Retail Public Limited (КIПР)
Almanzar Holdings Limited (КIПР)

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

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

90,2503
7,3459

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

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

0

0

Товариству невiдомо про обмеження
прав участi та голосування
акцiонерiв на загальних зборах.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Директор товариства призначається та звiльняється загальними зборами товариства i здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор призначається на трирiчний строк. Члени
Наглядової Ради Товариства призначається на строк до наступних рiчних загальних зборiв, або на
трирiчний строк. До складу Наглядової ради обираються акцiонери, або особи, якi представляють
їхнi iнтереси, або незалежнi директори. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа.
Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревiзiйної
комiсiї Товариства. Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється шляхом кумулятивного
голосування.
Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припиненi достроково лише за умови
одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про
припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Положення
цього пункту не застосовуються до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких)
обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член
Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений
таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Голова Наглядової Ради Товариства
обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу
Наглядової Ради. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом
кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з
числа юридичних осiб - акцiонерiв на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку
повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих
Загальних зборiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається (переобирається) членами Ревiзiйної
комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Головний
бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом директора Товариства. Винагороди або
компенсацiї виплачуються посадовим особам в разi їх звiльнення у передбаченому законом
порядку.
9) повноваження посадових осіб емітента
Члени Наглядової ради мають право: брати участь у будь-яких засiданнях менеджменту
Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну
для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а
також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. Вищезазначена
iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з
дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Корпоративного секретаря Товариства.
вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; надавати у письмовiй формi
зауваження на рiшення Наглядової ради; отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати,
пов'язанi iз виконанням функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язанi: дiяти
в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок
дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та
належну обережнiсть, якi були б в особи на такiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй
дiяльностi чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, iншими
внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо
укладення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх

встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб; виконувати свої обов'язки особисто i не можуть передавати
власнi повноваження iншiй особi. Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу,
скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi
законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Директор Товариства: Дiє без
довiреностi вiд iменi Товариства, представляє Товариство та його iнтереси без довiреностi у
вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування,
пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з
фiзичними та юридичними особами; Вчиняє вiд iменi Товариства правочини та iншi юридичнi дiї
з урахуванням обмежень, якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства,
укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо
предмету, змiсту та суми договорiв (угод), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства; З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства, виступає розпорядником коштiв та майна Товариства; Видає
довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; Приймає на роботу та
звiльняє працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає
(конкретизує) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймає
будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства;
укладає вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв; Видає
накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, затверджує штатний розпис та фонд оплати
працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв, встановлює внутрiшнiй режим роботи в
Товариствi, дає вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними
працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв; У випадку набуття
Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших
юридичних осiб вiд iменi Товариства приймає участь в органах управлiння таких юридичних осiб
(у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосує (приймає участь у голосуваннi)
щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань
про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких
юридичних осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких
юридичних осiб; Формує поточнi плани дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та
виробничi питання; Розробляє та подає на розгляд трудового колективу Товариства проект
колективного договору, забезпечує виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з
умовами колективного договору; Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi
Товариства, органiзовує документообiг як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими
юридичними та фiзичними особами; Вирiшує усi iншi питання, що пов'язанi з управлiнням
(керiвництвом) поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор
забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням
про Ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя
про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та
про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а
також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Аудитор пiдпеврджує звiт про корпоративне управлiння.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiтент не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
GNG RETAIL PUBLIC LIMITED 201298
Найменування юридичної
особи

Almanzar Holdings Limited

125035

Місцезнаходження
1095, Кiпр, - р-н,
Нiкосiя, Лампусас
Стрiт, 1
1065, Кiпр, Нiкосiя,
Жiанну Кранiдiотi,
НАЙС ДЕЙ ХАУЗ,
10, оф.401

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

17 622 760 846

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

90,2503

17 622 760 846

0

1 434 400 000

7,3459

1 434 400 000

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

19 057 160 846

97,5962

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
19 057 160 846

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Акцiї простi iменнi

19 526 522 868

195 265 228,68

Права та обов'язки
Кожною простою акцiєю Товариства її
власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть
прав, включаючи права на: участь в управлiннi
Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi
лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi
частини майна Товариства; отримання iнформацiї про
господарську дiяльнiсть Товариства.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Емiтент не здiйснював публiчної
пропозицiї, допуску до торгiв на
фондовiй бiржi в частинi включення до
бiржового реєстру не було.
Додаткового випуску акцiй протягом
звiтного перiоду Емiтент не здiйснював

Примітки:
Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
20.10.2009

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
297/1/09

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦПФР

4
UA1300761004

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
0,01
195 261 5 1 952 615 22
100
бездокумента арні іменні
22 868
8,68
рна іменна
Акцiї Товариства допущеннi до торгiв на фондових бiржах ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива", ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" та ПАТ
"Українська бiржа".

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
20.10.2009

2
297/1/09

3
UA1300761004

4
19 526 522 868

5
195 265 228,68

6
19 449 472 674

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

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

Опис:
Обмеження на рахунках власникiв цiнних паперiв Товариства встановлене вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" вiд
06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, зобов'язаний звернутися до обраної емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр
про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй
установi. У разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору
про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в
iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в
органах емiтента." Таким чином, власники цiнних паперiв, що не звернулися до Депозитарної установи пiсля 11.10.2013 року, на рахунках в цiнних паперах мають обмеження
щодо прав голосування на загальних зборах емiтента. Iншi обмеження прав участi на загальних зборах емiтента встановлюються вiдповiдно чинного законодавства України.

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
4 452 60
4 282 964
5
2 762 44
2 726 133
7
319 167
381 407
141 751
173 582
913 448
977 043
182 465
158 127
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
4 452 60
4 282 964
5
2 762 44
2 726 133
7
319 167
381 407
141 751
173 582
913 448
977 043
182 465
158 127
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 452 60
4 452 60
4 282 964
0
0
4 282 964
5
5
Товариство користувалося основними засобами протягом усього
звiтного перiоду у господарськiй дiяльностi та на власний розсуд.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
4 241 814
3 811 392
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
195 265
195 265
Скоригований статутний капітал
195 265
195 265
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй
Опис
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485, та
Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87.
Спiввiдношення вартостi чистих активiв товариства до його статутного капiталу та
Висновок
скоригованого капiталу станом на 31 грудня 2016 року вiдповiдає вимогам ч.3 ст.155
Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
3 798 450

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X
X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

20 418

X

X

X

0

X

X

X
X

3 318 274
7 137 142

X
X

X
X

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

ПАТ "Унiверсал банк"
Акціонерне товариство
21133352
04114, Україна, - р-н, Київ,
Автозаводська, 54/19
АД 075862
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
(044) 391-57-77
(044) 391-57-77
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача
Договiр вiд 26.02.2002 №016760

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, ПАТ "Страхова компанiя Унiверсальна"
по батькові фізичної особи
Акціонерне товариство
Організаційно-правова форма
20113829
Ідентифікаційний код юридичної особи
01030, Україна, - р-н, Київ, вул. Б.
Місцезнаходження
Хмельницького, 48а
АГ№569713
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Державна комiсiя з врегулювання
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
ринкiв фiнансових послуг України
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
(044) 281-61-50
Міжміський код та телефон

Факс
Вид діяльності
Опис

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

(044) 281-61-50
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Договори укладаються у кожному
конкретному випадку страхування
об`єктiв майна
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
01000, Україна, - р-н, м. Київ,
вул.Тропiнiна, 7-г
Рiшення № 2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна дiяльнiсть центрального
депозитарiю
З депозитарiєм укладено договiр на
обслуговування емiсiї.
ДУ "Агентство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку
України"
Державне підприємство
21676262
03150, Україна, м. Київ,
вул.Антоновича, 51
DR/00002/ARM
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-70
Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або
адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Подання звiтностi до НКЦПФР

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Галнафтогаз"
м.Київ, Подiльський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

31729918

8038500000
Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
230
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Надання в оренду й експлуатацію власного
Вид економічної
68.20
за КВЕД
чи орендованого нерухомого майна
діяльності
Середня кількість працівників: 925
Адреса, телефон: 04070 м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18, +380443905770
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

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

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

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

32 383
100 544
( 68 161 )
350 286
1 034 625
1 924 193
( 889 568 )
3 417 980
0
(0)
0
0
(0)

34 601
82 248
( 47 647 )
479 677
1 120 258
1 789 851
( 669 593 )
3 162 706
0
(0)
0
0
(0)

1030

1 169 888

805 224

1035
1040
1045
1050
1060

3 309 155
113
0
0
0

3 038 542
114
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
9 314 430

0
8 641 122

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

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

176 942
16 243
0
0
160 699
0
0
0

75 033
20 353
0
0
54 680
0
0
0

1125

74 115

88 478

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

49 257
21 513
21 505
0
1 581 437
107 010
0
2 177
0
0
9 342
0

37 051
7 553
5 295
0
1 984 060
64 172
0
18 133
0
0
11 480
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
30 296
2 052 089

0
0
0
0
17 222
2 303 182

1200

12 437

24 021

1300

11 378 956

10 968 325
На кінець
звітного
періоду
4
195 265
1 685 060
664 955
0
0
0
38 476
1 227 636
(0)
(0)
0
3 811 392

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

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

195 265
1 542 336
664 671
0
0
295 087
38 476
1 801 066
(0)
(0)
0
4 241 814

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

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: Звiтнiсть складена згiдно МСФЗ
Керівник

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

Українець В.В.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

165 977
0
2 754 021
0
0
0
313
0
0

174 877
0
2 896 110
0
88 159
0
438
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
2 920 311

0
0
0
0
0
0
0
3 159 584

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

1 044 429
118 958
20 418
0
1 752
10 059
0
2
2 267 298
0
203 205
187 789
0
362 921
4 216 831

1 772 143
94 766
7 616
0
1 244
7 947
21 853
2
1 452 715
0
50 444
73 900
0
514 719
3 997 349

1700

0

0

1800
1900

0
11 378 956

0
10 968 325

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Галнафтогаз"

Дата

КОДИ
28.04.2019

за ЄДРПОУ

31729918

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

2 491 130

4 531 869

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 1 438 075 )
(0)

( 2 451 233 )
(0)

2090

1 053 055

2 080 636

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
15 374

0
0
0
14 003

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 832 203 )
( 61 079 )
( 77 880 )

( 935 658 )
( 27 193 )
( 34 827 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

97 267

1 096 961

2195
2200
2220

(0)
372 085
543 572

(0)
427 733
271 406

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

60 490
0
( 380 569 )
( 14 264 )
( 86 590 )
0

13 401
0
( 515 554 )
( 260 670 )
( 50 943 )
0

2290

591 991

982 334

2295
2300

(0)
54 313

(0)
152 010

2305

0

0

2350

537 678

830 324

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
125 137
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
316 729
0
0

2 588

2 318

0
127 725

0
314 411

( 22 525 )

( 57 011 )

105 200
432 478

257 400
1 087 724

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
148 381
Витрати на оплату праці
2505
474 014
Відрахування на соціальні заходи
2510
44 545
Амортизація
2515
328 248
Інші операційні витрати
2520
431 715
Разом
2550
1 426 903
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
19 526 522 868
19 526 522 868
0,027540

За аналогічний
період
попереднього
року
4
131 214
349 620
35 708
242 979
702 893
1 462 414
За аналогічний
період
попереднього
року
4
19 526 522 868
19 526 522 868
0,042500

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: Звiтнiсть складено згiдно МСФЗ
Керівник

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

Українець В.В.

2615

0,027540

0,042500

2650

0,00

0,00

КОДИ
Дата
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Галнафтогаз"

за ЄДРПОУ

31729918

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

2 344 925
1 518
0
0
0
129 201
571 654

4 547 212
16
0
0
0
157 914
1 775 932

3025

20

40

3035
3040
3045
3050
3055
3095

29
1 764 828
136 187
0
0
14 266

1 350
2 184 113
140 094
0
0
17 694

3100
3105
3110
3115
3116

( 2 631 087 )
( 339 333 )
( 44 986 )
( 238 372 )
( 55 628 )

( 3 979 048 )
( 229 623 )
( 35 441 )
( 226 716 )
( 45 441 )

3117

( 38 320 )

( 55 974 )

3118

( 144 424 )

( 125 301 )

3135
3140
3145

( 737 350 )
( 151 585 )
(0)

( 621 551 )
( 1 460 614 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 20 311 )
799 604

(0)
( 19 478 )
2 251 831

3200

17 250

16 811

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: Звiтнiсть складено згiдно МСФЗ
Керівник

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

Українець В.В.

3205

114 022

131 333

3215
3220
3225
3230

0
36 750
0
240 406

0
0
0
246 631

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 122 827 )
( 762 666 )
(0)
( 3 763 )

( 299 072 )
( 853 833 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

( 480 828 )
0

( 758 130 )
0

3300
3305

0
823 548

0
224 188

3310

0

0

3340

842 206

514 123

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 1 719 577 )
(0)
( 278 921 )
(0)

(0)
( 1 888 858 )
(0)
( 322 531 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
332 744
13 968
18 133
1 988
2 177

( 3 255 )
1 476 333
17 368
969
204
18 133

КОДИ
Дата
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Галнафтогаз"

Підприємство

31729918

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
195 265
0

4
1 685 060
0

5
664 955
0

6
38 476
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
1 227 636
-2 056

4010
4090
4095

0
0
195 265

0
0
1 685 060

0
0
664 955

0
0
38 476

4100

0

0

0

4110

0

-106 400

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
3 811 392
-2 056

0
0
1 225 580

0
0
0

0
0
0

0
0
3 809 336

0

537 678

0

0

537 678

-284

0

1 484

0

0

-105 200

-102 612

0

0

0

0

0

-102 612

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
-3 788

0
-284

0
0

0
1 484

0
0

0
0

0
-2 588

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
матеріальне заохочення
4240
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
капіталу
4260
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
акцій
Анулювання викуплених
4270
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
Зменшення номінальної
4280
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
Придбання (продаж)
4291
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
Разом змін у капіталі
4300
Залишок на кінець року
Примітки: Звiтнiсть складено згiдно МСФЗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-36 324
0

0
0

0
0

36 324
0

0
0

0
0

0
0

0
195 265

-142 724
1 542 336

-284
664 671

0
38 476

575 486
1 801 066

0
0

0
0

432 478
4 241 814

Керівник

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

Українець В.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПАТ "Концерн Галнафтогаз"

Окрема фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р.
разом зi Звiтом незалежних аудиторiв
(Аудиторським висновком)

Змiст

ЗВIТ ПРО УПРАВЛIННЯ
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Баланс (звiт про фiнансовий стан) 3
Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) 5
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Звiт про власний капiтал

9
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Iнформацiя про Компанiю та основа складання фiнансової звiтностi 13

2.

Умови функцiонування та поточна полiтична ситуацiя в Українi

2.1

Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення

2.2

Основнi положення облiкової полiтики

2.3

Змiни в облiковiй полiтицi та примiтках 26

2.4
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3.

Сегментна звiтнiсть 30
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Доходи i витрати

5.

Податок на прибуток (статтi 1045, 1500, 2300 та 2455) 33
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10.

Запаси (статтi 1100, 1101 та 1104) 39

11.

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (статтi 1125 та 1155)

12.

Iншi оборотнi активи (стаття 1190) 40

13.

Грошовi кошти та їх еквiваленти (стаття 1165)

14.
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15.

Процентнi кредити та позики (статтi 1510, 1600 та 1610)

16.

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (статтi 1615 та 1690)

17.

Доходи майбутнiх перiодiв (Договiрнi поточнi зобов'язання) (стаття 1665)

18.

Поточнi та довгостроковi забезпечення (статтi 1520 та 1660 ) 44

19.

Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання

44

20.

Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

45

21.

Операцiї з пов'язаними сторонами 47
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35

38
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40
41
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22.

Подiї пiсля звiтної дати

49

Дата (рiк, мiсяць, число)

2018 | 12 | 31

Пiдприємство:
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"
Територiя: Київська область

за ЄДРПОУ 31729918

за КОАТУУ 8038500000

Органiзацiйно-правова форма господарювання: Акцiонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економiчної дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого
нерухомого майна за КВЕД
68.20
Середня кiлькiсть працiвникiв: 925
Адреса: Україна, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18
Одиниця вимiру: тисяч гривень без десяткового знака (окрiм роздiлу IV Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого наводяться в
гривнях з копiйками)

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi

V

БАЛАНС (ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН)
НА 31 ГРУДНЯ 2018 Р.
Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка

На початок звiтного перiоду

перiоду
1

2

3

4

I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи

1000

34 601 32 383

На кiнець звiтного

первiсна вартiсть

1001

накопичена амортизацiя

82 248 100 544
1002

(47 647)

(68 161)

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005

479 677

Основнi засоби:

1010

1 120 258

1 034 625

первiсна вартiсть

1011

1 789 851

1 924 193

знос

1012

(669 593)

Iнвестицiйна нерухомiсть

350 286

(889 568)
1015

3 162 706

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:

3 417 980
?

?

якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств
888
iншi фiнансовi iнвестицiї

1035

3 038 542

1030

3 309 155

Довгострокова дебiторська заборгованiсть

1040

Вiдстроченi податковi активи

1045

?

?

Iншi необоротнi активи

1090

?

?

Усього за роздiлом I 1095

8 641 122

114

113

9 314 430

II. Оборотнi активи
Запаси:

1100

75 033 176 942

Виробничi запаси

1101

20 353 16 243

Готова продукцiя

1103

?

Товари

54 680 160 699

1104

Векселi одержанi

1120

?

?

?

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом 1135

1130

37 051 49 257

7 553 21 513

у тому числi з податку на прибуток

1136

5 295 21 505

88 478 74 115

805 224

1 169

з нарахованих доходiв

1140

iз внутрiшнiх розрахункiв 1145

?

?

1 984 060

1 581 437

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155

64 172 107 010

Поточнi фiнансовi iнвестицiї

1160

?

Грошi та їх еквiваленти

1165

18 133 2 177

Витрати майбутнiх перiодiв 1170

11 480 9 342

Iншi оборотнi активи

1190

17 222 30 296

Усього за роздiлом II

1195

2 303 182

?

2 052 089

III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
БАЛАНС

1300

Пасив Код рядка

10 968 325

11 378 956

На початок звiтного перiоду

На кiнець звiтного

перiоду
1

2

3

4

I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400

195 265

Капiтал в дооцiнках 1405

1 685 060

1 542 336

Додатковий капiтал 1410

664 955

664 671

Резервний капiтал

38 476 38 476

1415

1200

Нерозподiлений прибуток 1420

1 227 636

Неоплачений капiтал

1425

?

Вилучений капiтал 1430

?

?

Неконтрольована частка

1490

?

Усього за роздiлом I 1495

3 811 392

195 265

1 801 066

?

?
4 241 814

24 021 12 437

II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Довгостроковi кредити

1510

1500

174 877

2 896 110

2 754 021

Iншi довгостроковi зобов'язання

1515

?

?

Довгостроковi забезпечення

1520

88 159 ?

Цiльове фiнансування

1525

438

313

Усього за роздiлом II

1595

3 159 584

165 977

2 920 311

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi кредити

1600

?

Векселi виданi

?

?

1605

?

Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги

1615

розрахунками з бюджетом 1620

1 772 143

94 766 118 958
7 616 20 418

у тому числi з податку на прибуток

1621

розрахунками зi страхування

1625

1 244 1 752

розрахунками з оплати працi

1630

7 947 10 059

одержаними авансами

21 853 ?

1635

1 044 429

?

?

розрахунками з учасниками 1640

2

iз внутрiшнiх розрахункiв 1645

1 452 715

Поточнi забезпечення

1660

50 444 203 205

Доходи майбутнiх перiодiв 1665

73 900 187 789

Iншi поточнi зобов'язання 1690

514 719

362 921

Усього за роздiлом III

3 997 349

4 216 831

1695

2
2 267 298

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та компанiями
вибуття
1700 ?
?

БАЛАНС

1900

10 968 325

11 378 956

Окрема фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, затверджена до випуску вiд
iменi керiвництва 30 квiтня 2019 р.:

Керiвник

30 квiтня 2019

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

30 квiтня 2019

Українець В.В.
?
Дата (рiк мiсяць число)

2018 | 12 | 31

Пiдприємство: ПАТ "Концерн Галнафтогаз"

за ЄДРПОУ 31729918

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД)
ЗА 2018 РIК

Форма N 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка

За звiтний перiод

1

4

2

3

За аналогiчний перiод попереднього року

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

2050

2 491 130

4 531 869

(1 438 075) (2 451 233)

Валовий:
Прибуток

2090

1 053 055

Збиток2095

?

?

2 080 636

Iншi операцiйнi доходи

2120

15 374 14 003

Адмiнiстративнi витрати

2130

(832 203)

Витрати на збут

(61 079)

2150

Iншi операцiйнi витрати

2180

(935 658)

(27 193)

(77 880)

(34 827)

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:
Прибуток
Збиток2195

97 267 1 096 961
?

?

Дохiд вiд участi в капiталi 2200

372 085

427 733

Iншi фiнансовi доходи

543 572

271 406

2220

Iншi доходи 2240

60 490 13 401

Фiнансовi витрати

2250

(380 569)

(515 554)

Втрати вiд участi в капiталi 2255

(14 264)

Iншi витрати 2270

(50 943)

(86 590)

(260 670)

Фiнансовий результат до оподаткування:
Прибуток

2290

591 991

Збиток2295

?

?

982 334

Дохiд (витрати) з податку на прибуток

2300

(54 313)

(152 010)

Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування
Чистий фiнансовий результат:
Прибуток

2350

537 678

Збиток2355

?

?

?

830 324

2305

?

?

II. СУКУПНИЙ ДОХIД
Стаття Код рядка

За звiтний перiод

1

4

2

3

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв

За аналогiчний перiод попереднього року

2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв
Накопиченi курсовi рiзницi 2410

?

(125 137)

316 729

2405

?

?

?

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих, спiльних та дочiрнiх пiдприємств
588) (2 318)
Iнший сукупний дохiд

2445

?

2415

(2

?

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450

(127 725)

314 411

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

22 525 (57 011)

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування

(105 200)

257 400

432 478

1 087 724

2460

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350 2355 та 2460) 2465

Рядок 2400: "Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв" включає суму дооцiнки (уцiнки) земельних
дiлянок та будiвель Компанiї до справедливої вартостi. Така дооцiнка (уцiнка) не пiдлягає
перенесенню до прибутку чи збитку у майбутнiх перiодах.

Рядок 2415: "Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих, спiльних пiдприємств та дочiрнiх
пiдприємств" включає частку Компанiї у резервi курсових рiзниць iноземної дочiрньої компанiї.
Даний ефект буде в подальшому перенесений у прибуток чи збиток у випадку лiквiдацiї чи
продажу дочiрнього пiдприємства.

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Назва статтi Код рядка
1

2

3

За звiтний перiод

За аналогiчний перiод попереднього року

4

Матерiальнi затрати 2500

148 381

Витрати на оплату працi

2505

131 214

474 014

349 620

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510
Амортизацiя 2515

328 248

242 979

Iншi операцiйнi витрати

2520

Разом 2550

1 462 414

1 426 903

44 545 35 708

431 715

702 893

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ
Назва статтi Код рядка
1

2

3

За звiтний перiод

За аналогiчний перiод попереднього року

4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй

2600

19 526 522 868

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
868

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610

0,02754

19 526 522 868

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615
Дивiденди на одну просту акцiю

2650

?

19 526 522 868
19 526 522

0,04252
0,02754

0,04252

?

Окрема фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, затверджена до випуску вiд
iменi керiвництва 30 квiтня 2019 р.:

Керiвник

30 квiтня 2019

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер
Українець В.В.

30 квiтня 2019

Дата (рiк мiсяць число)

2018 | 12 | 31

Пiдприємство: ПАТ "Концерн Галнафтогаз"

за ЄДРПОУ 31729918

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
ЗА 2018 РIК

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка

За звiтний перiод

1

4

2

3

За аналогiчний перiод попереднього року

I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Повернення податкiв i зборiв

3005

3010

Отримання субсидiй, дотацiй

?

?

3011

?

Отримання авансiв вiд покупцiв i замовникiв
Повернення авансiв 3020

571 654

2 344 925

?

?

?
3015

129 201

Боржникiв неустойки (штрафiв, пенi)

3035

29

Надходження вiд операцiйної оренди

3040

1 764 828

Надходження вiд роялтi, авторських винагород 3045
3095

Витрачання на оплату:

14 266 17 694

157 914

1 775 932

Вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025

Iншi надходження

4 547 212

1 518 16

у тому числi податку на додану вартiсть 3006
Цiльового фiнансування

3000

20

40

1 350
2 184 113

136 187

140 094

Товарiв (робiт, послуг)

3100

Працi 3105

(229 623)

(339 333)

(2 631 087)

(3 979 048)

Вiдрахувань на соцiальнi заходи

3110

(44 986)

(35 504)

Зобов'язань з податкiв i зборiв

3115

(238 372)

(226 716)

(55 628)

(45 441)

Зобов'язань з податку на прибуток 3116

Зобов'язань з податку на додану вартiсть 3117

(38 320)

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв та зборiв
Авансiв

3135

(737 350)

(55 974)
3118

(621 551)

Повернення авансiв 3140

(151 585)

Цiльових внескiв

3145

?

Iншi витрачання

3190

(20 311)

(1 460 614)

?
(19 478)

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi

3195

799 604

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiї:
фiнансових iнвестицiй

3200

необоротних активiв 3205

114 022

17 250 16 811
131 333

Надходження вiд отриманих:
вiдсотки отриманi

3215

дивiденди отриманi 3220

?

?

36 750 ?

Надходження вiд деривативiв

3225

Надходження вiд погашення позик 3230
Iншi надходження

3250

(144 424)

?

?

240 406

?

?

фiнансових iнвестицiй

3255

(122 827)

необоротних активiв 3260

(762 666)

(853 833)

Виплати за деривативами

3270

?

246 631

Витрачання на придбання:

?

(299 072)

2 251 831

(125 301)

Витрачання на надання позик
Iншi платежi 3290

?

3273

(3 763) ?

?

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295

Стаття Код рядка

За звiтний перiод

1

4

2

3

(480 828)

(758 130)

За аналогiчний перiод попереднього року

III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiталу

3300

?

?

Отримання позик

3305

823 548

224 188

Iншi надходження

3340

842 206

514 123

Витрачання на:
Викуп власних акцiй 3345

?

Погашення позик

3350

(1 719 577)

Сплату дивiдендiв

3355

?

Витрати на сплату вiдсоткiв
Iншi платежi 3390

?

?
(1 888 858)

?
3360

(278 921)

(322 531)

(3 255)

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi

3395

Чистий рух коштiв за звiтний перiод

3400

(13 968)

Залишок коштiв на початок року 3405

18 133 969

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410
Залишок коштiв на кiнець року

3415

(332 744)

(1 476 333)

17 368

(1 988) (204)

2 177 18 133

Окрема фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, затверджена до випуску вiд
iменi керiвництва 30 квiтня 2019 р.:

Керiвник

30 квiтня 2019

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

30 квiтня 2019

Українець В.В.

Дата (рiк, мiсяць, число)

2018 | 12 | 31

Пiдприємство: ПАТ "Концерн Галнафтогаз"

за ЄДРПОУ 31729918

ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
ЗА 2018 РIК

Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Разом

Належить власникам материнської компанiї

Неконт-рольована

Зареєстрований (пайовий) капiтал Капiтал в дооцiнках Додатковий
Нерозпо-дiлений прибуток Резервний капiтал Разом
1

2

3

4

5

6

7

Залишок на початок року (перераховано) 4000
636 38 476 3 811 392
?
3 811 392
Коригування:

8

9

195 265

частка
капiтал

10
1 685 060

664 955

1 227

Змiна облiкової полiтики

4005

?

?

?

(2 056) ?

(2 056) ?

(2 056)

Виправлення помилок

4010

?

?

?

?

?

?

?

Iншi змiни

?

?

?

?

?

?

?

4090

?

?

Скоригований залишок на початок року 4095
580 38 476 3 809 336
?
3 809 336

195 265

1 685 060

664 955

1 225

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод
537 678
?
537 678

4100

?

?

537 678

?

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110
200) ?
(105 200)

?

(106 400)

(284) 1 484 ?

(105

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв
612) ?
(102 612)

?

(102 612)

?

?

?

(102

4112

?

?

?

?

?

4114

?

(3

4111

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв
?
?

?

?

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих i спiльних пiдприємств
788) (284) 1 484 ?
(2 588) ?
( 2 588)
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди)

4200

?

?

Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу
?
?
?

?

?

?

?

?

?

4205

?

?

?

?

?

?
Стаття Код рядка
Разом

Належить власникам материнської компанiї

Неконт-рольованачастка

Зареєстрований (пайовий) капiтал Капiтал в дооцiнках Додатковий
Нерозпо-дiлений прибуток Резервний капiтал Разом
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вiдрахування до Резервного капiталу
?

4210

?

?

?

?

?

Внески учасникiв:

?

?

?

?

?

?

?

?

Внески до капiталу 4240

?

?

?

?

?

?

?

?

капiтал

?

?

Погашення заборгованостi з капiталу
?

4245

?

?

?

?

?

Вилучення капiталу:

?

?

?

?

?

?

?

?

Викуп акцiй (часток)4260

?

?

?

?

?

?

?

?

Перепродаж викуплених акцiй (часток)
?

4265

?

?

?

?

Анулювання викуплених акцiй (часток)
?

4270

?

?

?

Вилучення частки в капiталi

?

?

?

4280

?

?

4275

Зменшення номiнальної вартостi акцiй
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Iншi змiни в капiталi 4290

?

(36 324)

?

36 324 ?

?

?

Разом змiн в капiталi4295
432 478

?

(142 724)

(284) 575 486

?

432 478

?

Залишок на кiнець року
476 4 241 814
?

4300 195 265
4 241 814

1 801 066

38

1 542 336

664 671

Окрема фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, затверджена до випуску вiд
iменi керiвництва 30 квiтня 2019 р.:

Керiвник

30 квiтня 2019

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

30 квiтня 2019

Українець В.В.

Дата (рiк, мiсяць, число)

2017 | 12 | 31

Пiдприємство: ПАТ "Концерн Галнафтогаз"

за ЄДРПОУ 31729918

ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
ЗА 2017 РIК

Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Разом

Належить власникам материнської компанiї

Неконт-рольована

Зареєстрований (пайовий) капiтал Капiтал в дооцiнках Додатковий
Нерозпо-дiлений прибуток Резервний капiтал Разом
1

2

3

4

5

6

7

Залишок на початок року (перераховано) 4000
221 38 476 2 723 668
?
2 723 668

8

9

частка
капiтал

10

195 265

1 438 433

667 273

384

Коригування:
Змiна облiкової полiтики

4005

?

?

?

?

?

?

?

?

Виправлення помилок

4010

?

?

?

?

?

?

?

?

Iншi змiни

?

?

?

?

?

?

?

4090

?

Скоригований залишок на початок року 4095
221 38 476 2 723 668
?
2 723 668

195 265

1 438 433

667 273

384

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод
830 324
?
830 324

4100

?

?

830 324

?

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110
(2 318)

?

?

(2 318) ?

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв
718 ?
259 718

4111

?

259 718

?

?

?
4205

?

?

(2 318) ?

?

?

?

259

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди)

4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу
?
?
?

?
Стаття Код рядка
Разом

Належить власникам материнської компанiї

Неконт-рольована

Зареєстрований (пайовий) капiтал Капiтал в дооцiнках Додатковий
Нерозпо-дiлений
Резервний капiтал Разом
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вiдрахування до Резервного капiталу
?

4210

?

?

?

?

?

Внески учасникiв:

?

?

?

?

?

?

?

?

Внески до капiталу 4240

?

?

?

?

?

?

?

?

Погашення заборгованостi з капiталу
?

4245

?

?

?

?

?

Вилучення капiталу:

?

?

?

?

?

?

?

?

Викуп акцiй (часток)4260

?

?

?

?

?

?

?

?

Перепродаж викуплених акцiй (часток)
?

4265

?

?

?

?

Анулювання викуплених акцiй (часток)
?

4270

?

?

?

Вилучення частки в капiталi

?

?

?

4280

?

?

4275

Зменшення номiнальної вартостi акцiй
?

частка

капiтал

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Iншi змiни в капiталi 4290

?

(13 091)

?

13 091 ?

?

?

Разом змiн в капiталi4295
1 087 724

?

246 627

(2 318) 843 415

?

1 087 724

?

Залишок на кiнець року
476 3 811 392
?

4300 195 265
3 811 392

664 955

1 227 636

38

1 685 060

Окрема фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, затверджена до випуску вiд
iменi керiвництва 30 квiтня 2019 р.:

Керiвник

30 квiтня 2019

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

30 квiтня 2019

Українець В.В.

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1.

Iнформацiя про Компанiю та основа складання фiнансової звiтностi

ПАТ "Концерн Галнафтогаз" (далi "Компанiя") - публiчне акцiонерне товариство, зареєстроване
30 жовтня 2001 року вiдповiдно до законодавства України. Основним видом дiяльностi Компанiї
є надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна. Компанiя управляє
мережею з 10 нафтобаз i 360 автозаправних станцiй, якi функцiонують пiд зареєстрованою
торговою маркою групи "ОККО" та 1 власної газонаповнювальної станцiї. Середня кiлькiсть
спiвробiтникiв Компанiї становила 925 осiб у 2018 роцi (2017: 901 осiб
).
Найбiльш значними дочiрнiми пiдприємствами Компанiї є наступнi:
Країна реєстрацiї
2018

Частка участi Компанiї станом на 31 грудня
2017

ПП "ОККО Партнер"

Україна

-

100%

ПП "ОККО Контракт"

Україна

100%

100%

ПП "Автотранском"

Україна

ПАТ "Вiнницьке АТП 10554"

100%

100%

Україна

93.50%

ПП "ОККО-Нафтопродукт"

Україна

100%

100%

ТОВ "Окко-Продукт"

Україна

100%

100%

ТОВ "Рибченко"

Україна

ТОВ "Ремонтно-будiвельне управлiння"

99.90%
Україна

93.50%

99.90%
99.90%

99.90%

ТОВ "ОККО-Рiтейл"

Україна

ПП "Нафтотермiнал"

Україна

ПП "Галицька торгова мережа"
ПП "Львiвнафтопродукт"
ПП "Арабела-плюс"

99.90%

Україна

GNG International Limited

100%

Україна
Україна

Кiпр

99.90%
100%
100%

100%

100%

100%
100%

100%

99.90%

99.90%

ТОВ "Центр сприяння пiдприємництву"

Україна

100%

ПП "Спiка-Ойл 2000"

100%

100%

Україна

ПП "ОККО Бiзнес-Контракт"
ТОВ "ВТП ЛАНГОРА"

Україна
Україна

ПП "Стратегiї Майбутнього"
ТОВ "Свiт здоров'я"
ПФ "Лiдер"

Україна

ТОВ "Надлан-Б"
ТОВ "Град"

99.90%

100%

100%
100%

99.98%

100%

Україна

100%

100%

99.98%

Україна

Україна
Україна

100%

100%

100%
99.90%

100%
100%

ТОВ "Грiнсолюшин"

Україна

99.9%

99.9%

ТОВ "ОККО-Авiа"

Україна

99.9%

99.9%

ТОВ "Паливно-Проектна Компанiя"

Україна

ТОВ "Сталiс-Iф"

Україна

100%

-

ТОВ "Партнер-КР"

Україна

100%

-

50%

50%

Основа складання звiтностi
Дана окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку ("РМСБО"), перекладенiй українською мовою та опублiкованiй на
веб-сторiнцi Мiнiстерства Фiнансiв України.
Дану окрему фiнансову звiтнiсть було складено на основi принципу оцiнки за iсторичною
вартiстю з коригуваннями на переоцiнку земельних дiлянок та будiвель, що є окремими групами
основних засобiв. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi
до цiлих тисяч ("тисяч гривень"), якщо не зазначено iнше. Ця окрема фiнансова звiтнiсть станом

на 31 грудня 2018 рiк та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, була затверджена керiвництвом
Компанiї до випуску 30 квiтня 2019 року.
Компанiя також склала консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2018 року. З консолiдованою фiнансовою звiтнiстю можна ознайомитися у
офiсi Компанiї за адресою 04070, м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18.
Користувачi даної окремої фiнансової звiтностi повиннi читати її разом з консолiдованою
фiнансовою звiтнiстю з метою отримання правильного розумiння фiнансового стану, результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств.
2.

Умови функцiонування та поточна полiтична ситуацiя в Українi

Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Хоча економiка України загалом вважається
ринковою, вона продовжує демонструвати особливостi, властивi перехiднiй економiцi. Їй,
зокрема, залишаються притаманними певнi структурнi диспропорцiї, низький рiвень лiквiдностi
ринкiв капiталу, порiвняно висока iнфляцiя, значний розмiр зовнiшнього та внутрiшнього
державного боргу.
Пiсля рiзкого спаду у 2014-2016 роках, економiка країни почала демонструвати певнi ознаки
вiдновлення та зростання. Основними ризиками для сталої економiчної динамiки залишаються
напруженiсть у геополiтичних вiдносинах з Росiйською Федерацiєю; вiдсутнiсть чiткого
консенсусу щодо напрямкiв проведення iнституцiональних реформ, зокрема в державному
управлiннi, судочинствi та основних секторах економiки; прискорення трудової емiграцiї та
низький рiвень залучення iнвестицiй.
При складаннi цiєї окремої фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати
впливу вищезазначених чинникiв на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї у звiтному
перiодi.
Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для
мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний
розвиток подiй у полiтичнiй ситуацiї, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої
торгiвлi може i далi негативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї у
такий спосiб, що наразi не може бути визначений.
2.1

Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення

Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу
використання оцiнок та припущень, що впливають на застосування принципiв облiкової полiтики
та на визначення балансової вартостi певних активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй
звiтностi, а також доходiв та витрат. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Оцiнки та покладенi в їх основу припущення постiйно переглядаються та базуються на досвiдi
керiвництва, змiнi ринкової кон'юнктури та економiчної ситуацiї, а також враховують iмовiрний
(за iснуючих обставин) вплив майбутнiх подiй.
Вплив змiн бухгалтерських оцiнок визнається у тому перiодi, в якому такi змiни вiдбуваються, а
також у майбутнiх перiодах, якщо змiни стосуються майбутнiх перiодiв.
Нижче описанi основнi припущення, використанi при складаннi цiєї окремої фiнансової звiтностi,

якi, у разi майбутнiх змiн, можуть призвести до необхiдностi внесення суттєвих коригувань до
балансової вартостi активiв i зобов'язань:
Переоцiнка основних засобiв
Компанiя використовує модель переоцiнки для облiку земельних дiлянок та будiвель пiсля
первiсного визнання. Компанiя оцiнює необхiднiсть проведення переоцiнки цих активiв на
щорiчнiй основi, беручи до уваги ринковi та неринковi фактори, якi можуть свiдчити про
вiдхилення балансової вартостi активiв вiд їх справедливої вартостi, зокрема значне зниження або
збiльшення ринкових цiн, галузевi та економiчнi тенденцiї, змiни в умовах ринку та iншi чинники.
Компанiя провела вiдповiдний аналiз станом на 31 грудня 2018 року та дiйшла висновку, що
балансова вартiсть земельних дiлянок та будiвель приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi
та, вiдповiдно, не проводила переоцiнку станом на 31 грудня 2018 року.
Остання оцiнка була проведена внутрiшнiм штатним оцiнювачем Компанiї станом на 30 вересня
2017 року. Оскiльки земельнi дiлянки та будiвлi, що були предметом оцiнки, вважаються
неспецiалiзованими активами, для визначення їх справедливої вартостi використовувався
ринковий метод. При визначеннi справедливої вартостi земельних дiлянок та будiвель, оцiнювач
застосовував наступнi судження:
o

вибiр належних ринкових аналогiв для об'єктiв основних засобiв, що пiдлягають оцiнцi;

o
оцiнка вiдмiнностей у технiчних характеристиках об'єктiв оцiнки та обраних ринкових
аналогiв;
o
вибiр та застосування коригувальних коефiцiєнтiв для врахування вiдмiнностей у мiсцi
розташування об'єктiв оцiнки та обраних аналогiв.
Розкриття iнформацiї щодо справедливої оцiнки земельних дiлянок та будiвель наводиться у
Примiтцi 7 до цiєї окремої фiнансової звiтностi.
Строки корисного використання нематерiальних активiв i основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується протягом строку їх
корисного використання. Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв
залежить вiд професiйного судження керiвництва. При визначеннi строкiв корисного
використання активiв керiвництво враховує очiкуваний спосiб використання активiв, їх фiзичний
знос та моральне знецiнення, а також умови, за яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна
будь-яких з цих чинникiв може призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв переглядаються
щороку. У разi змiн очiкуваних строкiв корисного використання активiв, суми нарахованої
амортизацiї змiнюються перспективно.
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (ОКЗ)
Компанiя застосовує матрицю забезпечення при розрахунку резерву ОКЗ для дебiторської
заборгованостi за продукцiю (товари, роботи послуги) та дебiторської заборгованостi iз
внутрiшнiх розрахункiв (вiд дочiрнiх пiдприємств), а також для iнших фiнансових iнвестицiй, якi
представленi облiгацiями промiжної материнської компанiї. Матриця забезпечення встановлює
фiксованi ставки резерву для груп дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових iнвестицiй,

що мають однаковий ризик дефолту. Матриця коригується Компанiєю на кожну звiтну дату у
такий спосiб, щоб врахувати власний iсторичний досвiд кредитних збиткiв, а також наявну
прогнозну iнформацiю.
Сума ОКЗ чутлива до змiни обставин та прогнозної iнформацiї. Минулий досвiд кредитних
збиткiв Компанiї та прогнозна iнформацiя (згiдно звiтiв Мoody's) можуть не вiдповiдати
фактичному ризику дефолту покупця у майбутньому. Iнформацiя щодо ОКЗ для дебiторської
заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) та дебiторської заборгованостi за
розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв Компанiї наведена у Примiтцi 11.
Визнання вiдстроченого податкового активу
Тлумаченню комплексних податкових правил, змiнам у податковому законодавствi та сумам i
строкам отримання майбутнього оподатковуваного доходу притаманна невизначенiсть. Рiзницi
мiж фактичними результатами та сформульованими припущеннями або майбутнiми змiнами
таких припущень можуть вимагати коригувань вiдображених у звiтностi податкових доходiв та
витрат. Станом на кожну звiтну дату Компанiя переглядає вiдстроченi податковi активи та
зменшує їх суму у разi вiдсутностi ймовiрностi щодо надходження достатнього оподатковуваного
прибутку для використання всiх або частини вiдстрочених податкових активiв. Оцiнка такої
ймовiрностi передбачає застосування суджень щодо очiкуваних результатiв дiяльностi,
включаючи потенцiйне сторнування вiдстрочених податкових зобов'язань щодо податкових
активiв. Бiльш докладна iнформацiя про податки розкрита у Примiтцi 5 до цiєї окремої фiнансової
звiтностi.
2.2

Основнi положення облiкової полiтики

Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства
Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства облiковуються за методом участi у капiталi. Вiдповiдно до
цього методу, iнвестицiя в дочiрнє пiдприємство первiсно визнається за собiвартiстю. Пiсля
первiсного визнання балансова вартiсть iнвестицiї коригується на суму збiльшення/зменшення
частки Компанiї у чистих активах дочiрнього пiдприємства з дати придбання.
Частка Компанiї в прибутках або збитках дочiрнього пiдприємства вiдображається у звiтi про
фiнансовi результати i становить частку Компанiї у прибутку або збитку дочiрнього пiдприємства
пiсля оподаткування.
У випадку вiдображення змiн безпосередньо у власному капiталi дочiрнього пiдприємства
Компанiя визнає свою частку в будь-яких змiнах i, за необхiдностi, вiдображає її у власному звiтi
про змiни у капiталi. Нереалiзованi прибутки та збитки, що виникають у результатi операцiй мiж
Компанiєю та дочiрнiм пiдприємством, виключаються в частинi, що вiдповiдає частцi Компанiї в
дочiрньому пiдприємствi.
Фiнансова звiтнiсть дочiрнього пiдприємства складається за той самий звiтний перiод, що й
фiнансова звiтнiсть Компанiї. В разi необхiдностi облiкова полiтика дочiрнього пiдприємства
коригується для приведення у вiдповiднiсть до принципiв облiку, що застосовуються Компанiєю.
Пiсля застосування методу участi в капiталi Компанiя визначає необхiднiсть визнання
додаткового збитку вiд зменшення корисностi iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства. На кожну звiтну
дату Компанiя встановлює наявнiсть об'єктивних ознак зменшення корисностi iнвестицiй в
дочiрнє пiдприємство. У разi наявностi таких ознак, Компанiя розраховує суму зменшення

корисностi як рiзницю мiж сумою очiкуваного вiдшкодування iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство
та балансовою вартiстю вiдповiдної iнвестицiї. Збитки вiд знецiнення iнвестицiй у дочiрнi
пiдприємства визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
У випадку втрати контролю над дочiрнiм пiдприємством, Компанiя оцiнює та визнає свою частку
участi у капiталi колишнього дочiрнього пiдприємства, що залишилася пiсля втрати контролю, за
справедливою вартiстю.
Класифiкацiя активiв i зобов'язань на оборотнi/короткостроковi та необоротнi/ довгостроковi
У звiтi про фiнансовий стан Компанiя вiдображає активи та зобов'язання на основi їх класифiкацiї
на оборотнi/короткостроковi та необоротнi/довгостроковi. Актив є оборотним, якщо:
o
його реалiзацiя очiкується або вiн призначений для продажу або споживання упродовж
звичайного операцiйного циклу;
o

вiн призначений переважно для цiлей торгiвлi;

o
його очiкується реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного
перiоду; або
o
вiн являє собою грошовi кошти або їх еквiваленти, за винятком випадкiв наявностi
обмежень на його обмiн або використання для погашення зобов'язань протягом як мiнiмум
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Усi iншi активи класифiкуються як необоротнi. Зобов'язання є короткостроковим, якщо:
o

його погашення очiкується упродовж звичайного операцiйного циклу;

o
воно утримується переважно для цiлей торгiвлi, пiдлягає погашенню протягом дванадцяти
мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду; або
o
у Компанiї вiдсутнє безумовне право вiдтермiнувати погашення зобов'язання, протягом, як
мiнiмум, дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Компанiя класифiкує всi iншi зобов'язання як довгостроковi. Вiдстроченi податковi активи та
зобов'язання класифiкуються як необоротнi/довгостроковi активи та зобов'язання.
Доходи майбутнiх перiодiв класифiкуються як короткостроковi зобов'язання.
Оцiнка справедливої вартостi
Справедлива вартiсть являє собою компенсацiю, яка була б отримана вiд продажу активу або
сплачена за передачу зобов'язання у ходi звичайної господарської дiяльностi (тобто цiну вибуття).
Оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на припущеннi, що продаж активу або передача
зобов'язання вiдбувається:
o

на основному ринку для цього активу чи зобов'язання; або

o
за вiдсутностi основного ринку - на найбiльш вигiдному ринку для даного активу чи
зобов'язання.

При цьому, Компанiя повинна мати доступ до основного або найбiльш вигiдного ринку.
Справедлива вартiсть активу або зобов'язання визначається базуючись на iнформацiї, яку
учасники ринку приймали б до уваги при визначеннi вартостi активу або зобов'язання, за
припущення, що учасники ринку дiють вiдповiдно до власних економiчних iнтересiв.
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансових активiв базується на принципi отримання
максимальної вигоди вiд їх використання. Отримання максимальної вигоди передбачає
використання активiв у такий спосiб, який є фiзично можливим, юридично дозволеним та
фiнансово доцiльним для Компанiї.
Оцiнка усiх активiв та зобов'язань, справедлива вартiсть яких вимiрюється або розкривається у
фiнансовiй звiтностi категоризується за iєрархiєю (рiвнями) справедливої вартостi, що базується
на вiдкритостi джерел визначення вхiдних даних:
o
Рiвень 1 - оцiнка ?рунтується на цiнах котирувань на активних ринках для iдентичних
активiв або зобов'язань, до яких Компанiя має доступ на дату оцiнки;
o
Рiвень 2 - оцiнка ?рунтується на вхiдних даних, iнших нiж цiни котирувань, що увiйшли у
Рiвень 1, якi є вiдкритими, тобто спостерiгаються для активу або зобов'язання або прямо, або
опосередковано;
o
Рiвень 3 - оцiнка ?рунтується на вхiдних даних для активу чи зобов'язання, яких немає у
вiдкритому доступi, зокрема на суттєвих закритих даних, що використовуються для коригувань
вiдкритих вхiдних даних, якi є важливими для оцiнки.
При проведеннi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань Компанiя використовує,
залежно вiд обставин, рiзнi методи. Обираючи конкретний метод оцiнки, Компанiя враховує
джерела iнформацiї, якi будуть використовуватися, i надає перевагу таким методам, якi базуються
на даних з вiдкритих та публiчних джерел.
Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Компанiї є гривня. Операцiї
в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє
на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi,
перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на кiнець звiтного перiоду.
Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупний
дохiд. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсних операцiй.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю (земельнi дiлянки та будiвлi - за переоцiненою
вартiстю) за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявностi, накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. Собiвартiсть включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до
придбання активу. Переоцiнена вартiсть є справедливою вартiстю, розрахованою внутрiшнiми
експертами Компанiї. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв,
якi переоцiнюються.

Збiльшення балансової вартостi земельних дiлянок та будiвель у результатi їх переоцiнки
облiковується у складi iншого сукупного доходу та призводить до збiльшення iнших резервiв у
капiталi. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки
виключається з валової балансової вартостi активу, а чиста вартiсть приводиться до вартостi
переоцiнки активу. Зменшення суми попереднiх коригувань справедливої вартостi того самого
активу призводить до зменшення ранiше визнаного капiталу у дооцiнках через iнший сукупний
дохiд. Всi iншi випадки зменшення вартостi вiдображаються у складi прибутку або збитку. Ефект
дооцiнки переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток при виведеннi переоцiненого
активу з експлуатацiї або його вибуттi.
Витрати, пов'язанi iз замiною компонента одиницi основних засобiв, збiльшують балансову
вартiсть цiєї одиницi у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає в
майбутньому додатковi економiчнi вигоди, пов'язанi iз здiйсненням такої замiни, а вартiсть
компонента можливо оцiнити достовiрно. Балансова вартiсть замiненого компонента списується.
Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визнаються у складi прибутку або збитку у
момент виникнення.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, коли в
майбутньому не очiкується отримання економiчної вигоди вiд їх використання або реалiзацiї.
Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку з припиненням визнання активу
(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою
вартiстю), включаються до складу прибутку або збитку за рiк, у якому об'єкт був знятий з облiку.
Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з моменту, коли активи стають
придатними до їх використання за призначенням. Амортизацiя об'єктiв основних засобiв
вiдображається у складi прибутку або збитку прямолiнiйним методом протягом очiкуваного
строку їх експлуатацiї, наведеного нижче:
Категорiя активу
Будiвлi

Строк корисного використання (роки)

40

Iнструменти 6-10
Офiсне обладнання 4
Транспортнi засоби 5-7

Залишкова вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї активiв
переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року та, у разi необхiдностi, коригуються
перспективно. Земельнi дiлянки та незавершене будiвництво не пiдлягають амортизацiї.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - це майно, яким Компанiя володiє для отримання доходу вiд здачi його
в оренду або для пiдвищення його вартостi, або для обох цих цiлей.
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно визнається в облiку за собiвартiстю, включаючи витрати на
здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за

балансовою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя iнвестицiйної
нерухомостi нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку корисного
використання, що складає 40 рокiв, та вiдображається у складi прибутку або збитку.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi припиняється, коли вона була остаточно виведена з
експлуатацiї i майбутнi економiчнi вигоди вiд її використання не очiкуються. Рiзниця мiж
чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу визнається у складi
прибутку або збитку у перiодi припинення визнання.
Витрати за позиками
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виготовленням
активу який вимагає тривалого часу для його пiдготовки до планового використання або до
продажу, капiталiзуються як частина собiвартостi такого активу. Всi iншi витрати на позики
вiдносяться до витрат в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, що були придбанi окремо, оцiнюються за собiвартiстю придбання. Пiсля
первiсного визнання, нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю, за вирахуванням
будь-якої накопиченої амортизацiї та знецiнення. Внутрiшньо згенерованi нематерiальнi активи,
за виключенням витрат на розробку, не визнаються Компанiєю, натомiсть вiдповiднi витрати
визнаються у складi прибутку або збитку в перiодi, в якому вони були понесенi.
Нематерiальнi активи з визначеним термiном корисної експлуатацiї амортизуються протягом
перiоду їх експлуатацiї та перевiряються на предмет знецiнення, за наявностi iндикаторiв
зменшення корисностi. Перiод та метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним
термiном корисної експлуатацiї переглядається як мiнiмум наприкiнцi кожного фiнансового року.
Змiни в очiкуваному термiнi корисної експлуатацiї чи в очiкуванiй формi споживання майбутнiх
економiчних вигод облiковуються як змiна амортизацiйного перiоду або амортизацiйного методу,
вiдповiдно до обставин, та розглядаються як змiни у бухгалтерських оцiнках. Амортизацiя
нематерiальних активiв з визначеним термiном корисного використання вiдображається у складi
прибутку або збитку в категорiї витрат, що вiдповiдає функцiональному призначенню
нематерiального активу. Прибутки або збитки, що виникають в результатi припинення визнання
нематерiального активу, оцiнюються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу
та облiковою вартiстю активу, та вiдображаються у складi прибутку або збитку в момент
припинення визнання активу.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя проводить аналiз наявностi ознак зменшення
корисностi iндивiдуальних нефiнансових активiв та одиниць, що генерують грошовi кошти
(ОГГК), до яких належать активи, котрi окремо не генерують грошовi потоки для Компанiї.
Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на предмет
зменшення корисностi, Компанiя проводить розрахунок суми очiкуваного вiдшкодування, що є
бiльшою з двох величин: (1) справедливої вартостi активу чи ОГГК за вирахуванням витрат на
продаж, та (2) вартостi при використаннi активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається
для кожного окремого активу, за винятком активiв, що самостiйно (тобто незалежно вiд iнших
активiв чи груп активiв) не генерують потоки грошових коштiв. Такi активи тестуються на
знецiнення у складi ОГГК, до якої вони належать.

Коли балансова вартiсть активу чи ОГГК перевищує суму очiкуваного вiдшкодування, в облiку
визнається зменшення корисностi активу, тобто вартiсть активу зменшується до вартостi
вiдшкодування. При оцiнцi вартостi при використаннi активу, майбутнi грошовi потоки
дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки до оподаткування, що
вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi та ризики, властивi активу/ОГГК.
При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж використовується
вiдповiдна модель оцiнки. Результати розрахункiв пiдтверджуються коефiцiєнтами оцiнки або
iншими наявними iндикаторами справедливої вартостi.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються як iншi витрати у складi прибутку або збитку, за
винятком випадкiв, коли такi збитки стосуються активiв, що вiдображаються у звiтностi за
переоцiненою вартiстю. В останньому випадку збитки вiд знецiнення вiдображаються як
зменшення капiталу у дооцiнках. У 2018 роцi Компанiєю було змiнено плани використання
частини основних засобiв (ряду недiючих нафтобаз, якi ранiше Компанiя планувала
використовувати в майбутньому). Було прийнято рiшення продати такi нафтобази у найближчому
майбутньому. Вiдповiдно, Компанiя провела тестування на знецiнення, та переглянула вартiсть
таких основних засобiв, зменшивши їх вартiсть до суми очiкуваного вiдшкодування. Iнформацiя
щодо зменшення корисностi активiв, якi прийнято рiшення продавати, наведена у Примiтцi 7.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає наявнiсть ознак того, що попередньо визнанi збитки вiд
зменшення корисностi активiв/ОГГК бiльше не iснують чи зменшились. Якщо виявлено такi
ознаки, то Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу чи ОГГК. Ранiше визнанi
збитки вiд зменшення корисностi сторнуються лише у випадку, коли вiдбулася змiна в оцiнцi, яка
використовувалась для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу/ОГГК, з моменту
останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. При цьому балансова вартiсть
активу/ОГГК збiльшується до суми його/її очiкуваного вiдшкодування. Збiльшена вартiсть
активу не може перевищувати балансову вартiсть, що була б визначена за вирахуванням
амортизацiї, якщо б в минулому не було визнано збиток вiд зменшення корисностi активу чи
ОГГК.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи класифiкуються при первiсному визнаннi на такi, що надалi оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або
справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Пiд час первiсного визнання фiнансових
активiв Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
Класифiкацiя фiнансових активiв при первiсному визнаннi залежить вiд: установлених
договорами характеристик грошових потокiв та бiзнес-моделi Компанiї з управлiння
вiдповiдними фiнансовими активами. За винятком торгової дебiторської заборгованостi, що не
має значного компоненту фiнансування, Компанiя при первiсному визнаннi оцiнює фiнансовий
актив за його справедливою вартiстю плюс, для активiв, що в подальшому оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, витрати
на операцiю.
При первiсному визнаннi Компанiя оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною
операцiї (згiдно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебiторська

заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування або якщо щодо неї Компанiя
застосувала практичний прийом згiдно з МСФЗ 15.
Для того щоб фiнансовий актив був класифiкований та оцiнений за амортизованою собiвартiстю
або справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, вiн повинен генерувати у певнi дати
грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку
основної суми заборгованостi.
Бiзнес-модель Компанiї з управлiння фiнансовими активами визначає, яким шляхом будуть
згенерованi грошовi потоки вiд фiнансового активу: або шляхом одержання договiрних грошових
потокiв, або шляхом продажу фiнансового активу, або у будь-який з цих способiв.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть, iншi фiнансовi iнвестицiї.
Подальша оцiнка
З метою подальшої оцiнки фiнансовi активи подiляються на чотири категорiї:
"
фiнансовий актив, що надалi оцiнюється за амортизованою собiвартiстю (борговi
iнструменти);
"
фiнансовий актив за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд з
перекласифiкацiєю накопиченого прибутку або збитку (борговi iнструменти);
"
фiнансовий актив за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд без
перекласифiкацiї накопиченого прибутку або збитку при припиненнi визнання (iнструменти
капiталу);
"

фiнансовий актив за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рр., фiнансовi активи Компанiї складались iз фiнансових
активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (борговi iнструменти та iншi фiнансовi
iнвестицiї).
Компанiя оцiнює фiнансовий актив за амортизованою собiвартiстю у разi дотримання наступних
умов:
"
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є одержання договiрних
грошових потокiв; i
"
договiрнi умови фiнансового активу дають право на отримання у певнi дати грошових
потокiв, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми
заборгованостi.
Фiнансовий актив, що облiковується за амортизованою собiвартiстю пiсля первiсного визнання
оцiнюється за методом ефективного вiдсотка та перевiряється на предмет зменшення корисностi.
Прибутки або збитки вiд припинення визнання, модифiкацiї або зменшення корисностi
визнаються у складi прибутку або збитку.
Фiнансовi активи, що надалi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (борговi iнструменти та

дебiторська заборгованiсть)
Фiнансовi активи, що надалi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (борговi iнструменти та
дебiторська заборгованiсть) - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними
платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання борговi
iнструменти та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням зменшення корисностi.
Для того щоб фiнансовий актив був класифiкований та оцiнений за амортизованою собiвартiстю
або справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, вiн повинен генерувати у певнi дати
грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку
основної суми заборгованостi. Амортизована вартiсть визначається з урахуванням всiх дисконтiв
або премiй пiд час придбання, а також платежiв та витрат, що є невiд'ємною частиною ефективної
процентної ставки.
Амортизацiя за ефективною процентною ставкою включається до фiнансових доходiв у складi
прибутку або збитку. Збитки вiд зменшення корисностi боргових iнструментiв визнаються у
складi прибутку або збитку як фiнансовi витрати, а дебiторської заборгованостi - як собiвартiсть
або iншi операцiйнi витрати.
Ця категорiя зазвичай застосовується до торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Додаткову
iнформацiю щодо дебiторської заборгованостi наведено у Примiтцi 11.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами та фiксованими строками
погашення класифiкуються як утримуванi до погашення, якщо Компанiя має виражений намiр та
здатнiсть утримувати їх до погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до
погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
процентної ставки (EIR) за вирахуванням зменшення корисностi. Прибутки та збитки
вiдображаються у складi прибутку або збитку, коли iнвестицiї припиняють визнаватися або
знецiнюються, а також у процесi амортизацiї. Iнвестицiї, утримуванi до погашення, включали
придбанi облiгацiї промiжної материнської компанiї.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи
подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
o

минув термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;

o
Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу та або (a)
передала практично всi ризики та вигоди вiд утримання активу, або (б) не передала, але й не
зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передала контроль над цим
активом.
Якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала
"транзитну" угоду, й при цьому не передала, але й не зберiгає за собою, практично всi ризики та
вигоди вiд активу, а також не передала контроль над активом, такий актив визнається в тiй мiрi, в
якiй Компанiя продовжує свою участь у переданому активi.
Подальша участь Компанiї в активi, яка має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за

меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою
компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до сплати.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Компанiя визнає резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки для всiх боргових iнструментiв, окрiм
фiнансових активiв за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Очiкуванi кредитнi
збитки - це рiзниця мiж усiма договiрними грошовими потоками та грошовими потоками, якi
Компанiя очiкує одержати, дисконтована за ефективною ставкою вiдсотка при первiсному
визнаннi. При розрахунку резерву враховуються грошовi потоки вiд реалiзацiї утримуваної
застави або iншого засобу покращення кредитної якостi, що є невiд'ємною частиною умов
договору.
Загалом очiкуванi кредитнi збитки визнаються у двi стадiї. Якщо станом на звiтну дату кредитний
ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання,
то Компанiя оцiнює резерв пiд збитки за таким фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює
12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам. Якщо кредитний ризик за фiнансовим iнструментом
зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, то Компанiя визначає ризик настання
дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку iснування фiнансового
iнструмента.
Для торговельної дебiторської заборгованостi та договiрних активiв, Компанiя застосовує
спрощений пiдхiд до оцiнки резерву очiкуваних кредитних збиткiв. Вiдповiдно до цього пiдходу,
Компанiя не вiдслiковує змiну в кредитних ризиках, натомiсть Компанiя визнає очiкуванi
кредитнi збитки за весь строк iснування фiнансового активу на кожну звiтну дату. Компанiя
використовує матрицю забезпечення, що враховує iсторичний досвiд кредитних збиткiв
Компанiї, скоригований на прогнозну iнформацiю вiдносно дебiторiв або змiн в економiчному
середовищi.
Компанiя вважає, що дефолт фiнансового активу настає, коли контрактнi грошовi потоки
простроченi на 90 i бiльше днiв. Однак в певних випадках Компанiя може визнати дефолт по
фiнансовому активу, коли наявнi внутрiшнi або зовнiшнi iндикатори свiдчать про те, що Компанiя
не отримає непогашену частку контрактної суми в повному обсязi до врахування засобу
покращення кредитної якостi, утримуваного Компанiєю. Якщо Компанiя не має об?рунтованих
очiкувань щодо отримання договiрних грошових потокiв за фiнансовим активом, такий актив
припиняє визнаватися.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та позики, або похiднi iнструменти,
визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi, вiдповiдно. Компанiя
здiйснює класифiкацiю фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi.
При первiсному визнаннi усi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю за
вирахуванням, у випадку кредитiв та позик i кредиторської заборгованостi, витрат, безпосередньо
пов'язаних зi здiйсненням операцiї.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а

також кредити та позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їхньої класифiкацiї наступним чином:
Фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на прибуток або збиток
Фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням її змiн у складi прибутку або
збитку включають фiнансовi зобов'язання, наявнi для торгiвлi та фiнансових зобов'язань,
визначених при первiсному визнаннi як такi, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток.
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як утримуванi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою
продажу у найближчому майбутньому. Прибутки або збитки вiд зобов'язань, призначених для
торгiвлi, визнаються у складi прибутку або збитку.
Фiнансовi зобов'язання визначаються при первiсному визнаннi як такi, що облiковуються за
справедливою вартiстю з вiдображенням її змiн у складi прибутку або збитку лише за умови
виконання критерiїв МСФЗ 9. Компанiя не визначила такими жодне з своїх фiнансових
зобов'язань.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, погашення якої буде
здiйснено, як очiкується, у термiн до 90 днiв, облiковується за собiвартiстю, тобто справедливою
вартiстю сплачуваної компенсацiї за товари та послуги, якi були отриманi.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з термiном оплати до одного року чи бiльше,
оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Витрати вiд амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки включаються до
фiнансових витрат у складi прибутку або збитку.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики згодом облiковуються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки
вiдображаються у складi прибутку або збитку, коли припиняється визнання зобов'язань, а також
через процес амортизацiї.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-якого дисконту або премiї на
придбання та комiсiй або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки (EIR).
Вiдповiднi витрати вiд амортизацiї включаються як фiнансовi витрати до складу прибутку або
збитку. Додаткову iнформацiю представлено у Примiтцi 15.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання
або закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого
зобов'язання, первiсне зобов'язання знiмається з облiку, а нове зобов'язання вiдображається в
облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у складi прибутку або збитку.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку та можуть буди представленi
за сумою рiзницi їх вартостей у звiтi про фiнансовий стан тодi й тiльки тодi, коли Компанiя має
поточне юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр здiйснити розрахунок на
нетто-основi, або реалiзувати активи й одночасно з цим погасити зобов'язання.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: вартiстю придбання або чистою вартiстю реалiзацiї.
Вартiсть вибуття запасiв визначається наступним чином:
o

матерiали та запаснi частини - середньозважена собiвартiсть;

o

агропродукцiя для перепродажу - iдентифiкована собiвартiсть.

Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної
господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з
реалiзацiєю.
Податки до вiдшкодування
Податки до вiдшкодування представленi, в основному, вiдшкодовуваною сумою податку на
додану вартiсть, що виникає при придбаннi товарiв та послуг. Керiвництво Компанiї вважає, що
сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або буде
проведений залiк проти зобов'язань Компанiї зi сплати ПДВ у найближчому майбутньому.
Передоплати
Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву знецiнення.
Передоплата класифiкується у складi необоротних активiв, якщо товари або послуги, за якi
здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплата
стосується придбання активу, який при первiсному визнаннi включається в категорiю
необоротних активiв. Передоплати за придбанi активи переносяться на балансову вартiсть активу,
коли Компанiя отримує контроль над таким активом i iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя
отримає економiчнi вигоди вiд його використання.
Iншi передоплати включаються до складу прибутку або збитку в момент отримання товарiв або
послуг, за якi були проведенi передоплати. Якщо є ознаки того, що активи, товари або послуги, до
яких вiдноситься передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується,
а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку за рiк.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти на
банкiвських рахунках, готiвковi кошти у касi та необтяженi депозити термiном до трьох мiсяцiв.

Для цiлей пiдготовки звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти не
включають банкiвськi овердрафти.
Виплати працiвникам
За винятком внескiв до державної пенсiйної системи України, Компанiя не має iнших пенсiйних
схем. Загальна державна пенсiйна система передбачає здiйснення роботодавцем поточних внескiв
у розмiрi вiдсотка вiд поточних валових виплат заробiтної плати; такi витрати включаються до
складу прибутку або збитку у перiодi, коли вiдповiдна компенсацiя була зароблена працiвником.
Компанiя не має виплат пiсля виходу на пенсiю або значних iнших компенсацiйних виплат, що
вимагають здiйснення нарахувань.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або
добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великою iмовiрнiстю вiдбудеться
вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i суму зобов'язання можна
достовiрно оцiнити. Забезпечення оцiнюються за поточною вартiстю, виходячи з найкращої
оцiнки керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання поточних зобов'язань на кiнець
звiтного перiоду. Забезпечення переоцiнюються щорiчно. Змiни у забезпеченнях, що виникають з
плином часу, вiдносяться до iнших операцiйних доходiв та витрат у складi прибутку або збитку.
Коли Компанiя планує одержати вiдшкодування створеного забезпечення, наприклад, за
договором страхування, вiдшкодування визнається, як окремий актив, але тiльки у тому випадку,
коли одержання вiдшкодування є безсумнiвним.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ?рунтується на аналiзi
змiсту угоди. При цьому на дату початку угоди встановлюється, чи залежить її виконання вiд
використання конкретного активу або активiв, i чи переходить до Компанiї право користування
активом у результатi цiєї угоди.
Компанiя як орендар
Оренда класифiкується на дату укладення договору як фiнансова або оперативна. Договiр, який
переводить, по сутi, всi ризики та вигоди вiд володiння активом до Компанiї, класифiкується як
договiв фiнансової оренди.
Фiнансова оренда капiталiзується на початку строку дiї договору за меншою з двох величин:
справедливою вартiстю орендованого майна або теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних
платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням
орендного зобов'язання таким чином, щоб досягти постiйної ставки вiдсоткiв на залишок
зобов'язання. Фiнансовi витрати визнаються у складi прибутку або збитку.
Орендований актив амортизується протягом строку його корисного використання. Проте, якщо
вiдсутня суттєва впевненiсть у тому, що Компанiя отримає право власностi на актив пiсля
закiнчення строку оренди, такий актив амортизується протягом коротшого з двох термiнiв передбачуваного строку корисного використання активу або строку оренди.
Оренднi договори, що не вiдповiдають визначенню фiнансової оренди, вважаються операцiйною

орендою. Платежi за такою операцiйною орендою визнаються як операцiйнi витрати в складi
прибутку або збитку на прямолiнiйнiй основi протягом строку дiї договору.
Компанiя як орендодавець
Оренда, яка не передбачає передачу Компанiєю усiх ризикiв та вигод вiд володiння активом
орендаревi, класифiкується як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, пов'язанi з
переговорами про операцiйну оренду, додаються до балансової вартостi об'єкта оренди та
визнаються протягом строку оренди з використанням того ж пiдходу, що i орендний дохiд.
Умовнi доходи вiд оренди включаються до складу прибутку або збитку у перiодi, коли вони були
заробленi.
Зобов'язання з охорони навколишнього середовища
Дотримання законодавства з охорони навколишнього середовища в Українi знаходиться на етапi
розвитку, i керiвництво Компанiї постiйно вiдслiдковує державну полiтику щодо охорони
навколишнього середовища. Компанiя регулярно оцiнює свої зобов'язання з охорони
навколишнього середовища. Витрати на охорону навколишнього середовища, що пов'язанi з
поточними або майбутнiми доходами, визнаються як витрати або капiталiзуються залежно вiд
обставин.
Умовнi активи та зобов'язання
Умовнi активи не вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо таких
активiв надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан, за винятком випадкiв, коли
iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при
цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Розкриття iнформацiї про такi
зобов'язання є необхiдним, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi мiстять у
собi економiчнi вигоди є малоймовiрною.
Сегментна iнформацiя
Дiяльнiсть Компанiї пов'язана з орендою майна, оптовою торгiвлею нафтопродуктами та
агропродукцiєю. Цi напрямки дiяльностi представляють собою окремi операцiйнi сегменти.
Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збитку,
вiдображеного у фiнансовiй звiтностi, складенiй згiдно з МСФЗ.
Дохiд вiд договорiв з клiєнтами
Дохiд вiд договорiв з клiєнтами визнається в момент, коли контроль над товарами або послугами
перейшов до покупця, у сумi, що вiдображає компенсацiю, на яку пiдприємство очiкує мати право
в обмiн на товари або послуги, наданi клiєнтам. Договори з клiєнтами не мiстять змiнної частини
винагороди (можливостi повернення товарiв, знижок тощо) та можливостi негрошової
компенсацiї.
Зазвичай Компанiя отримує короткостроковi аванси вiд покупцiв. Компанiя вирiшила застосувати
практичний прийом, передбачений МСФЗ 15, та не видiляти iстотний фiнансовий компонент з
суми компенсацiї, належної до сплати покупцями.

У порiвняльному перiодi цiєї окремої
фiнансової звiтоностi доходи визнаються, якщо iснує
висока ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути
достовiрно визначенi, незалежно вiд часу надходження коштiв. Доходи оцiнюються за
справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, за вирахуванням
знижок, податкiв на реалiзацiю або мита.
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї зазвичай визнаються при доставцi товару, коли контроль над
продукцiєю переходять до покупця. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої
компенсацiї. Компанiя дiйшла до висновку, що в договорах з клiєнтами вона виступає як
принципал, оскiльки вона контролює товари до моменту передачi їх клiєнтам.
Надання послуг
Дохiд вiд надання послуг визнається в тому перiодi, в якому послуга була надана, i оцiнюється за
загальною договiрною вартiстю. Якщо така вартiсть не може бути надiйно оцiненою, дохiд
визнається тiльки в межах суми понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.

Програма лояльностi "ФIШКА"
Компанiя є оператором програми лояльностi "ФIШКА", яка дозволяє учасникам програми
накопичувати бали, коли вони купують товари та послуги в торгових точках партнерiв програми.
За цi бали учасники програми можуть зi знижкою отримати споживчi товари, послуги та
нафтопродукти. Для забезпечення функцiонування програми, Компанiя перевиставляє на
партнерiв вартiсть нарахованих протягом перiоду балiв та оплачує партнерам вартiсть товарiв та
послуг, отоварених в їх торгових точках за рахунок накопичених балiв.
Справедлива вартiсть нарахованих у перiодi балiв визначається згiдно з умовами договорiв,
укладених з партнерами, з урахуванням iмовiрностi їх отоварення, та визнається у складi
договiрних зобов'язань до моменту їх отоварення. Компанiя переглядає очiкування щодо рiвня
отоварення балiв щоквартально та вiдображає вiдповiднi змiни у розмiрi договiрних зобов'язань
через коригування доходу вiд надання послуг. Дохiд вiд надання послуг визнається лише пiсля
фактичного отоварення балiв.
У порiвняльному перiодi справедлива вартiсть нарахованих балiв визначалася з огляду на
вартiсть товарiв та послуг, що можуть бути отриманi в обмiн на бали на торгових точках
партнерiв, скориговану на очiкуваний коефiцiєнт отоварення.
Компанiя визначила, що у операцiях з надання послуг по забезпеченню функцiонування програми
лояльностi Компанiя є агентом, оскiльки вона не контролює товари та послуги, що надаються
учасникам програми лояльностi при отовареннi балiв, а лише виступає органiзатором таких
операцiй для партнерiв програми.
Дохiд вiд оренди
Доходи вiд оренди за операцiйною орендою облiковуються прямолiнiйним методом упродовж
строкiв оренди та вiдображаються як частина доходiв вiд операцiйної оренди необоротних
активiв у складi Чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

Процентнi доходи
Доходи визнаються при нарахуваннi процентiв з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Процентнi доходи вiдображаються як фiнансовi доходи у складi звiту про фiнансовi результати.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання оцiнюються в сумi, нарахованiй до сплати податковим
органам у яких Компанiя зареєстрована, або вiдшкодування вiд них за поточний i попереднiй
перiоди. Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок
та податкового законодавства, якi набули або фактично набули чинностi на кiнець звiтного
перiоду. Витрати з поточного податку на прибуток розраховуються на основi оподатковуваного
прибутку, визначеного згiдно з вимогами податкового законодавства України.
Поточний податок на прибуток, що стосується статей, якi вiдображаються безпосередньо у
капiталi або iншому сукупному доходi, визнається у складi капiталу або iншого сукупного
доходу, вiдповiдно.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення
тимчасових рiзниць на кiнець звiтного перiоду мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх
балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, крiм випадкiв коли:
o
вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла,
активу або зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення
операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
o
стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi
компанiї, асоцiйованi пiдприємства та часткою у спiльних пiдприємствах, якщо материнська
компанiя може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, i iснує значна
iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями,
що пiдлягають вирахуванню, невикористаними податковими пiльгами i невикористаними
податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що буде iснувати
оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що
пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi пiльги й невикористанi податковi збитки, крiм
випадкiв, коли:
o
вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що
пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, яке
виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на
бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;

o
стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з iнвестицiями в
дочiрнi компанiї, асоцiйованi пiдприємства та часткою у спiльних пiдприємствах, вiдстроченi
податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна iмовiрнiсть того, що тимчасовi
рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i буде мати мiсце оподатковуваний
прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного
перiоду й знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який
би дозволив використати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як
малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кiнець кожного
звiтного перiоду й визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй
оподатковуваний прибуток дозволить використати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи й зобов'язання визначаються за ставками податку, якi
застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або погашення зобов'язання на пiдставi
ставок податку (та податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на
кiнець звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти
одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i
вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї й тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового
органу.
Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан
Компанiї на кiнець звiтного перiоду (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi.
Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, розкриваються у
Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
2.3

Змiни в облiковiй полiтицi та примiтках

З 1 сiчня 2018 року вступили в дiю МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 15 "Дохiд вiд
договорiв з клiєнтами". Детальний опис нових основних принципiв облiкової полiтики та
характер основних змiн до попередньої облiкової полiтики згiдно з новими стандартами
представлений нижче.
Кiлька iнших стандартiв та тлумачень вступили в дiю з 1 сiчня 2018 року, якi не мали iстотного
впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї. Компанiя не використовувала можливiсть
раннього застосування стандартiв та iнтерпретацiй, що були опублiкованi, але не набули
чинностi.
МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами
МСФЗ 15 замiнює собою МСБО 11 "Будiвельнi контракти", МСБО 18 "Дохiд" та пов'язанi з ними
iнтерпретацiї i застосовується, за невеликим виключенням, до всiх договорiв продажу з
клiєнтами. МСФЗ 15 запроваджує 5-ступеневу модель облiку доходу вiд договорiв з клiєнтами та
вимагає, щоб дохiд був визнаний у сумi, що вiдображає компенсацiю, на яку пiдприємство очiкує
мати право в обмiн на товари або послуги, наданi покупцям.
МСФЗ 15 вимагає вiд керiвництва робити судження при аналiзi всiх доречних фактiв й обставин

на кожному з етапiв моделi для договорiв продажу з клiєнтами.
МСФЗ 15 визначає вимоги щодо визнання доходу вiд договорiв з клiєнтами. Компанiя
застосувала МСФЗ 15, використовуючи один з двох дозволених методiв переходу, а саме
модифiкований ретроспективний метод, що дозволяє кумулятивний ефект вiд первiсного
застосування визнавати як коригування вхiдного балансу нерозподiленого прибутку на дату
первiсного застосування 1 сiчня 2018 року. Вiдповiдно, порiвняльнi данi за попереднiй звiтний
перiод не були перерахованi, тобто такi данi пiдготовленi i представленi вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, чинних на той момент - вiдповiдно до МСБО
(IAS) 18 "Дохiд".
Вплив застосування МСФЗ 15 на вхiднi баланси статей окремого звiту про фiнансовий стан
Компанiї станом на 1 сiчня 2018 року представлено нижче:
Посилання

(Збiльшення)/зменшення

Зобов'язання
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами (1635)(c)
Доходи майбутнiх перiодiв (договiрнi зобов'язання) (1665)
Всього зобов'язань

(а),(с)

21 853
(18 135)

3 718

Всього коригувань власного капiталу:
Нерозподiлений прибуток (1420)

(3 718)

(3 718)
Вплив застосування МСФЗ 15 на баланси статей звiту про фiнансовi результати та звiту про
фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2018 року представлено нижче. Застосування цих
змiн до стандарту не мало iстотного впливу на Iнший сукупний дохiд чи Звiт про рух грошових
коштiв Компанiї. В першiй колонцi вiдображенi суми розрахованi згiдно з МСФЗ 15, в другiй
колонцi вiдображенi суми без застосування вимог МСФЗ 15.

Звiт про фiнансовi результати Компанiї станом на 31 грудня 2018 року:
Суми

вiдображенi

згiдно з:
Посилання
МСФЗ 15
Збiльшення/(зменшення)

Попереднi МСФЗ

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (2000)
3 045 972
(554 842)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (2050)
(1 438 075)
-

(а), (b)

2

491

130

(1 438 075)

Валовий прибуток (2090)

1 053 055

Адмiнiстративнi витрати (2130)
059)

(b)

Прибуток (2290)

591 991

Чистий прибуток (2350)

1 607 897

(832 203)

(1 387 262)

591 774

537 678

(554 842)
(555

(217)

537 461

(217)

Баланс Компанiї станом на 31 грудня 2018 року:
Суми

вiдображенi

згiдно з:
Посилання
МСФЗ 15
Збiльшення/(зменшення)

Попереднi МСФЗ

Власний капiтал
Нерозподiлений прибуток (1420) (a)
Всього власного капiталу

1 801 066
4 241 814

1 797 348
4 238 096

3 718
3 718

Зобов'язання
Доходи майбутнiх перiодiв (Договiрнi зобов'язання)(1665)
186 914
875

(b), (c)

187 789

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами (1635)(c)
4 810
(4 810)
Всього поточних зобов'язань
935)

4 216 831

4 220 766

(3

Нижче представлений характер основних змiн та коригувань станом на 1 сiчня 2018 року та
причини iстотних змiн в балансi Компанiї станом на 31 грудня 2018 року та Звiтi про фiнансовi
результати Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року:

a)

Програма лояльностi

До застосування МСФЗ 15, справедлива вартiсть балiв нарахованих за програмою лояльностi
визнавалася з огляду на вартiсть товарiв та послуг, якi можна було би отримати в обмiн на бали на
торгових точках партнерiв, з урахуванням очiкуваного коефiцiєнту отоварення. Компанiя
визначила, що згiдно МСФЗ 15 справедлива вартiсть балiв програми лояльностi повинна
визначатися з огляду на контрактну цiну, що сплачується партнерами програми за кожен
нарахований на точцi партнера бал, також зважаючи на iмовiрнiсть отоварення нарахованих балiв
у майбутньому.
Компанiя визначила, що, враховуючи окремо взяту цiну продажу одного балу, вартiсть балiв за
програмою лояльностi була нижчою у порiвняннi з сумою, розрахованою вiдповiдно до
попередньої облiкової полiтики. Внаслiдок цього, в рамках застосування МСФЗ 15, надлишок
Доходiв майбутнiх перiодiв в сумi 3 718 грн. був вiдображений в статтi Нерозподiленi прибутки
(непокритi збитки) станом на 1 сiчня 2018 року.
b)

Компанiя як принципал або агент

Для забезпечення функцiонування програми лояльностi, Компанiя отримує винагороду вiд
партнерiв програми за бали, накопиченi на торгових точках таких партнерiв, та вiдшкодовує
партнерам вартiсть товарiв та послуг, що були отриманi учасниками програми лояльностi в обмiн
на бали на таких торгових точках. До застосування МСФЗ 15, Компанiя вважала, що у таких
операцiях вона є принципалом, зважаючи на наявнiсть кредитного ризику та характер винагороди
за контрактами, та вiдображала витрати на вiдшкодування вартостi наданих товарiв у складi
адмiнiстративних витрат. Вiдповiдно до МСФЗ 15, Компанiя визначила, що вона не контролює
товари та послуги, що надаються учасникам програми лояльностi в обмiн на бали на торгових
точках партнерiв, i тому є агентом в таких операцiях. Така змiна не мала ефекту на звiт про
фiнансовий стан Компанiї.
У звiтi про сукупний дохiд внаслiдок застосування МСФЗ 15 доходи вiд надання послуг та
адмiнiстративнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р., були зменшенi вiдповiдно на 555
059 тисяч гривень.
c)

Iншi коригування

В зв'язку iз застосуванням МСФЗ 15 суми, що вiдображались в складi Поточної кредиторської
заборгованостi за одержаними авансами (1635), вiдображаються в Доходах майбутнiх перiодiв
(договiрнi зобов'язання) (1665). Це призвело до зменшення суми Авансiв одержаних на 21 853
тисяч гривень iз вiдповiдним та збiльшенням Доходiв майбутнiх перiодiв (договiрних
зобов'язань) (1665) станом на 1 сiчня 2018 року. Станом на 31 грудня 2018 року застосування
МСФЗ 15 призвело до зменшення суми Авансiв одержаних на 4 810 тисяч гривень iз вiдповiдним
та збiльшенням Доходiв майбутнiх перiодiв (договiрних зобов'язань) (1665).
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" замiнює МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"
для перiодiв, що почались з 1 сiчня 2018 року. Стандарт об'єднує всi три частини проекту з облiку
фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, зменшення корисностi та облiк хеджування.
Компанiя застосувала МСФЗ 9 використовуючи модифiкований ретроспективний пiдхiд з датою
першого застосування стандарту - 1 сiчня 2018 року та без коригування порiвняльної iнформацiї.
При цьому Компанiя переглянула пiдхiд до розрахунку збиткiв вiд знецiнення фiнансових

активiв, що привело до збiльшення суми резерву. Рiзниця в балансовiй вартостi фiнансових
активiв та фiнансових зобов'язань, що виникає в результатi застосування вимог нового стандарту,
визнається у складi нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня 2018 року.
Вплив застосування МСФЗ 9 станом на 1 сiчня 2018 року представлено нижче:

Посилання

Збiльшення/(зменшення)

Активи
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (1125) (b)

(4 709)

Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв (1145)

(2 333)

Всього активiв

(b)

(7 042)

(Збiльшення)/зменшення
Зобов'язання
Вiдстроченi податковi зобов'язання (1500)
Всього зобов'язань

(b)

1 268

1 268

Всього коригувань власного капiталу:
Нерозподiлений прибуток (1420)

5 774

5 774

Нижче представлений характер основних змiн та коригувань згiдно нового стандарту МСФЗ 9:

a)

Класифiкацiя та оцiнка

МСФЗ 9 визначає новi правила визнання, класифiкацiї, оцiнки та припинення визнання
фiнансових iнструментiв, збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв та облiку хеджування. Новi
вимоги стандарту не мають iстотного впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Дебiторська заборгованiсть та Iншi фiнансовi iнвестицiї станом на 1 сiчня 2018 року є
утримуваними з метою отримання грошових коштiв, що представляють виключно виплати

основної суми та вiдсоткiв вiдповiдно до умов контрактiв. Станом на 1 сiчня 2018 року данi
борговi iнструменти вiдображенi за амортизованою вартiстю.
Компанiя не володiє фiнансовими зобов'язаннями, що оцiнюються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток. Застосування стандарту не вплинуло на класифiкацiю фiнансових
активiв та зобов'язань.
b)

Знецiнення

Пiсля застосування МСФЗ 9 Компанiя визнала резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за
дебiторською заборгованiстю за продукцiю (товари, роботи послуги) та дебiторською
заборгованiстю за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв в розмiрi 4 709 тисяч гривень та 2 333
тисяч гривень, вiдповiдно, станом на 1 сiчня 2018 року, та зменшення податкового
вiдстроченного зобов'язання
на 1 278 тисяч гривень, що призвело до зменшення
нерозподiленого прибутку Компанiї на 5 774 тисяч гривень станом на вiдповiдну дату.

Резерв пiд знецiнення вiдповiдно до МСБО 39 станом на 31 грудня 2017р. Переоцiнка
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки вiдповiдно до МСФЗ 9 станом на 31 грудня 2018р.
Кредити та дебiторська заборгованiсть вiдповiдно до МСБО 39 / Фiнансовi активи за
амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9 5 643 7 042 12 685
5 643 7 042 12 685

2.4

Прийнятi стандарти, якi ще не вступили в дiю

Стандарти що були випущенi, але ще не набули чинностi
Нижче наведенi стандарти та тлумачення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на звiтну
дату та якi, як очiкується, можуть мати вплив на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї у перiодi
першого застосування. Компанiя має намiр застосувати цi стандарти з дати набуття ними
чинностi.
На дату ухвалення цiєї фiнансової звiтностi, перелiченi нижче МСФЗ та КIМФЗ iнтерпретацiї
були випущенi, але ще не вступили в силу. Керiвництво вважає, що застосування цих стандартiв,
окрiм МСФЗ 16 "Оренда", не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї у наступних
перiодах:
Стандарт або змiни Дата набрання чинностi (з)
МСФЗ 16 "Оренда" 1 сiчня 2019 р.
МСФЗ 17 "Страховi контракти"

1 сiчня 2019 р.

Змiни до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та
спiльнi пiдприємства": Продаж або вклад активу вiд iнвестора до асоцiйованого або спiльного
пiдприємства Вiдкладено на невизначений час

Змiни до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти": Передплати з негативною маржою
р.

1 сiчня 2019

Змiни до МСБО 19 "Виплати працiвникам": Змiни до плану, скорочення або погашення
сiчня 2019 р.

1

Змiни до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства": Довгостроковi iнвестицiї в
асоцiйованi та спiльнi пiдприємства
1 сiчня 2019 р.
Тлумачення КТМФЗ 23: Невизначенiсть при розрахунку податку на прибуток
р.
Щорiчнi покращення: Цикл 2015-2017

1 сiчня 2019

1 сiчня 2019 р.

МСФЗ 16 Оренда
МСФЗ 16 був випущений у сiчнi 2016 року та замiнює собою МСБО 17 Оренда, КТМФЗ 4
Визначення, чи мiстить угода оренду, ПКТ-15 Операцiйна оренда: заохочення та ПКТ-27 Оцiнка
сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду. МСФЗ 16 визначає принципи
визнання, оцiнки, презентацiї та розкриття щодо оренди та вимагає вiд орендарiв облiковувати
оренду за єдиним балансовим методом, подiбним до методу облiку фiнансової оренди за МСБО
17.
Стандарт передбачає два виключення для визнання оренди: оренда малоцiнних активiв
(наприклад, комп'ютерiв) та короткострокова оренда (тобто оренда на термiн до 12 мiсяцiв). На
початку оренди орендар визнає зобов'язання з орендних платежiв та актив, що являє собою право
використання об'єкту оренди протягом строку оренди (право використання активу). Орендарi
мають окремо визнавати процентнi витрати з зобов'язання по орендi та амортизацiйнi
вiдрахування з прав оренди активу. Облiк оренди у орендодавця за МСФЗ 16 не зазнав суттєвих
змiн у порiвняннi iз правилами облiку, що встановлював МСБО 17. МСФЗ 16 вимагає вiд
орендаря та орендодавця розкривати бiльше iнформацiї порiвняно з МСБО 17.
Перехiд на МСФЗ 16
Компанiя планує застосувати МСФЗ 16 з 1 сiчня 2019 року використовуючи модифiкований
ретроспективний пiдхiд, без перерахунку порiвняльної iнформацiї. Компанiя буде застосовувати
МСФЗ 16 лише до тих договорiв, в яких ранiше був iдентифiкований елемент оренди вiдповiдно
до МСБО 17 та КТМФЗ 4. Компанiя вирiшила застосувати виключення для визнання оренди, якi
пропонує стандарт, а саме: оренда малоцiнних активiв (наприклад, комп'ютерiв) та
короткострокова оренда (тобто оренда на термiн до 12 мiсяцiв). Очiкується суттєвий вплив МСФЗ
16 на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.
3.

Сегментна звiтнiсть

Для цiлей управлiння Компанiя розглядає бiзнес по напрямках дiяльностi (пiдроздiлах), якi є
окремими операцiйними сегментами:
- надання в операцiйну оренду майна;
- оптова торгiвля нафтопродуктами;

- оптова торгiвля агропродукцiєю.
Для формування вищевказаних операцiйних сегментiв не проводилося об'єднання з iншими
операцiйними сегментами. Показники, вiднесенi до категорiї iнших у наведеному нижче
розкриттi сегментної iнформацiї, представленi, головним чином, операцiями Компанiї,
пов'язаними з наданням рiзних видiв послуг, якi не є достатньо суттєвими для окремого
звiтування.
Керiвництво здiйснює монiторинг операцiйних результатiв своїх пiдроздiлiв окремо для
прийняття рiшень щодо розподiлу ресурсiв та оцiнки ефективностi. Продуктивнiсть сегменту
оцiнюється на основi операцiйного прибутку або збитку. Фiнансування дiяльностi, включаючи
управлiння фiнансовими доходами та витратами, а також розрахунки з податку на прибуток,
здiйснюються централiзовано i не розподiляються на операцiйнi сегменти.
Нерозподiленi доходи та витрати представлено корпоративними доходами та витратами. Активи
сегментiв складаються в основному з основних засобiв, нематерiальних активiв, запасiв,
дебiторської заборгованостi i операцiйної готiвки, та не включають iнвестицiї. Зобов'язання
сегментiв включають операцiйнi зобов'язання та не включають такi статтi, як оподаткування та
певнi корпоративнi позики. Капiтальнi витрати включають надходження до основних засобiв та
нематерiальних активiв. У 2018 роцi Компанiя визнала уцiнку капiтальних iнвестицiй, що
вiдносилися до сегменту "Надання в операцiйну оренду майна" у сумi 3 123 тисяч гривень (2017:
6 435 тисяч гривень).
У 2018 роцi Компанiєю було визнано уцiнку iнвестицiйної нерухомостi, а саме автозаправних
комплексiв, що знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим, у сумi 50 637 тисяч
гривень у складi iнших витрат, що вiдносилися до сегменту "Надання в операцiйну оренду
майна".
Протягом 2018 року Компанiя отримувала дохiд вiд операцiй з компанiями пiд спiльним
контролем, який перевищив 50% загального доходу Компанiї. Деталi таких операцiй наведенi у
Примiтцi 21.
Доходи вiд реалiзацiї товарiв та послуг всiх звiтних сегментiв за межi України склали 3% вiд
загального доходу Компанiї (2017: 8%).
2018 Надання в операцiйну оренду майна
Оптова торгiвля агропроду-кцiєю Iншi
Доходи звiтних сегментiв

1 323 900

Результат дiяльностi сегмента

Оптова
Усього

522 170

торгiвля

446 291

нафтопродук-тами

198 770

74 061 2 669 45 656 48 688 171 073

Нерозподiленi операцiйнi витрати/доходи -

-

-

Фiнансовi доходи

-

-

-

-

543 573

Фiнансовi витрати

-

-

-

-

(380 569)

-

(124 271)

2 491 130

Чистий дохiд вiд участi в капiталi -

-

-

-

357 821

Нерозподiленi iншi витрати/доходи

-

-

-

-

Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток

591 991

-

-

-

-

(54 313)

Чистий прибуток (збиток) -

-

-

-

537 678

Активи сегментiв

1 642 733

169 993

3 660 434

Нерозподiленi активи

-

-

-

-

Всього активiв

-

-

-

11 378 956

-

Зобов'язання сегментiв

598 014

2 296 567

832 515

6 305 675

5 073 282

-

Нерозподiленi зобов'язання -

-

-

-

Всього зобов'язань -

-

-

7 137 142

-

24 364

-

2 894 581

4 242 561

Iншi примiтки
Капiтальнi iнвестицiї

-

52 029 535 252

Амортизацiя необоротних активiв 248 768

44 747 -

34 733 328 248

2017 Надання в операцiйну оренду майна
Оптова торгiвля агропроду-кцiєю Iншi

Оптова
Усього

торгiвля

Доходи звiтних сегментiв

346 541

1 877 915

146 682

569 443

4 531 869

1 911 110 217

382 034

1 436 004

Нерозподiленi операцiйнi витрати/доходи -

-

(339 043)

Фiнансовi доходи

-

-

-

-

271 406

Фiнансовi витрати

-

-

-

-

(515 554)

Чистий дохiд вiд участi в капiталi -

-

-

-

167 063

Нерозподiленi iншi витрати/доходи

-

-

-

-

Результат дiяльностi сегмента

645 383

941 842

1 439 128

нафтопродук-тами

-

-

(37 542)

Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток

982 334

-

-

-

-

(152 010)

Чистий прибуток (збиток) -

-

-

-

830 324

Активи сегментiв

1 011 133

54 680 1 052 266

4 435 343

Нерозподiленi активи

-

-

-

-

Всього активiв

-

-

-

10 968 325

-

Зобов'язання сегментiв

871 818

2 239 711

4 414 903

-

Нерозподiленi зобов'язання -

-

-

-

Всього зобов'язань -

-

-

7 156 933

-

6 553 422

-

3 111 529

4 045 404

Iншi примiтки
Капiтальнi iнвестицiї

396 842

258 657

Амортизацiя необоротних активiв 197 518

4.

-

-

655 499

45 461 -

-

242 979

Доходи i витрати

Чистий дохiд вiд договорiв з клiєнтами (вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)) включав:
2018 р.

2017 р.

Дохiд вiд операцiйної оренди необоротних активiв
Дохiд вiд оптового продажу нафтопродукцiї
Дохiд вiд продажу агропродукцiї 446 291
Дохiд вiд надання послуг
Iнше 3 887

2 491 130

194 882

1 323 900

522 170
1 439 128
550 404

19 039

4 531 869

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв робiт послуг) включала:

1 877 915
645 383

2018 р.

2017 р.

Собiвартiсть реалiзованих нафтопродуктiв

510 828

Собiвартiсть реалiзованої агропродукцiї 393 624
Знос i амортизацiя

245 922

Комунальнi платежi 101 386
52 688

92 139

81 967

87 994

Послуги зв'язку та iнформацiйнi послуги 6 508
Податки з землi i нерухомостi

5 605

Витрати матерiалiв 1 324

3 991

Транспортнi послуги556

3 390

Iнше 5 325

1 315 204

199 299

Ремонт i технiчне обслуговування 114 309

Оренда

638 777

6 843
5 936

15 693

1 438 075

2 451 233

Iншi операцiйнi доходи включали:
2018 р.

2017 р.

Чистий дохiд вiд вибуття основних засобiв

12 726

4 212

Чистий дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi

210

7 413

Iнше 2 438

15 374

2 378

14 003

Адмiнiстративнi витрати включали:

2018 р.

2017 р.

Заробiтна плата та пов'язанi витрати
Знос i амортизацiя

73 486

40 744

Професiйнi послуги 72 585

73 930

Реклама

38 519

523 499

286 546

Транспортнi послуги31 020

23 938

Ремонт i технiчне обслуговування 24 326
Оренда

378 585

13 224

19 009

12 074

Витрати матерiалiв 9 484
Страхування 7 427

8 062
5 268

Комунальнi платежi 5 581

5 208

Послуги зв'язку та iнформацiйнi послуги 4 013
Податки i iншi пов'язанi платежi
Комiсiйнi винагороди

3 715

3 612

2 921
64 970

Послуги охорони

3 163

2 551

Банкiвськi комiсiї

1 114

1 159

Iнше 17 365

7 470

832 203

3 223

935 658

Аудиторськi та незабороненi консультацiйнi послуги з питань податкового законодавства та
юридичнi послуги, якi надавалися компанiями мережi Ернст енд Янг Глобал Лiмiтед, включено до
складу професiйних послуг.
Витрати на збут включали:
2018 р.

Оренда

2017 р.

32 624

1 905

Знос i амортизацiя

8 841

2 937

Транспортнi послуги6 416

5 027

Заробiтна плата та пов'язанi витрати

4 740

Послуги зi зберiгання

4 489

4 098

Витрати матерiалiв 915

2 815

Ремонт i технiчне обслуговування 157
Iнше 3 288

61 079

4 004

186

5 830

27 193

Фiнансовi витрати включали:
2018 р.

2017 р.

Витрати по кредитах та позиках

351 150

Комiсiя за видачу кредитiв 16 551
Iнше 12 868

380 569

500 340

14 102

1 112

515 554

Фiнансовi доходи включали:
2018 р.

2017 р.

Вiдсотки за облiгацiями придбаними

307 303

271 381

Списання частини вiдсоткiв, розмiр яких залежить вiд фiнансових результатiв
Вiдсотки за банкiвськими рахунками

543 572

271 406

20

25

236

249

У 2018 роцi було реструктуризовано частину боргу перед ЄБРР та МФК. Серед iншого, ЄБРР та
МФК погодили списання частини вiдсоткiв, розмiр яких залежить вiд фiнансових результатiв, що
були нарахованi до дати реструктуризацiї боргу, на суму 236 249 тисяч гривень, що було визнано
у складi фiнансових доходiв. Також було змiнено умови нарахування таких вiдсоткiв у
подальшому.
5.

Податок на прибуток (статтi 1045, 1500, 2300 та 2455)

Складовi витрат та доходiв з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня були такими:
2018 р.

2017 р.

Витрати з поточного податку на прибуток

39 420

Витрати вiд змiни вiдстроченого податку 14 893

49 002
103 008

Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi 54 313

Iнший сукупний дохiд

2018 р.

152 010

2017 р.

Ефект вiдстроченого податку у дооцiнцi необоротних активiв 22 525

(57 011)

Дохiд з податку на прибуток у iншому сукупному доходi

(57 011)

22 525

Узгодження мiж сумою витрат з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi та добутком
бухгалтерського прибутку до оподаткування i нормативної ставки податку на прибуток за роки,
що закiнчилися 31 грудня, наведено нижче:
2018 р.

2017 р.

Прибуток до оподаткування

591 991

982 334

За нормативною ставкою податку на прибуток
(2018 р.: 18%, 2017 р.: 18%) 106 558

176 820

Ефект постiйних рiзниць, що не оподатковуються

(66 975)

(74 215)

Ефект постiйних рiзниць, що не вираховуються для цiлей оподаткування
303
Iншi змiни

1 006

54 313

13 724

49

102

152 010

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв вiдстрочений податок на прибуток виник за такими
статтями:

31 грудня 2018 р.

Визнано у звiтi про фiнансовi резуль-тати

Визнано у сукупному доходi
Вплив прийняття нових стандартiв бухгалтер-ського облiку
31 грудня 2017 р.
Визнано у звiтi про фiнансовi резуль-тати Визнано у сукупному
доходi 31 грудня 2016 р.
Вiдстроченi податковi активи
Торгова та iнша поточна дебiторська заборгованiсть (iii)
1 264 ?
?
Забезпечення (ii)

1 782 1 782 ?

?

?

9 590 7 058 ?

(484) ?

484
42 525 19 039 ?

Iншi поточнi зобов'язання (iv)
486

2 425 (40 100)

?

Податковi збитки (v) ?

?

?

(127 823)

13 797 (31 260)

?

1 268 43 789 (108 004)

?

?

1 268 1 264

?

?

23

127 823

?

151 793

Вiдстроченi податковi зобов'язання
Основнi засоби (i)
011 166 642

179 774

(14 483)

(22 525)

?

216 782

(9)

?

?

?

?

?

1 875 1 875 ?

?

?

(4 996) 57 011 166 651

Нематерiальнi активи (i)

?

Забезпечення (ii)

(1 875) ?

179 774

?

(16 367)

(22 525)

9

218 666

(6 871) 57

9

Чистi вiдстроченi податковi (зобов'язання)/активи
1 268 (174 877)
(103 008)
(57 011)

(165 977)
(14 858)

(14 893)

(22

525)

Компанiя визнала вiдстрочений податковий актив пов'язаний iз резервом пiд очiкуванi кредитнi
збитки в суммi 1 268 тисяч гривень станом на 1 сiчня 2018 р. Ефект вiд застосування Компанiєю
МСФЗ 9 був вiдображений як коригування залишку нерозподiленого прибутку на початок
перiоду (Примiтка 2.3).
Сутнiсть тимчасових рiзниць наведена нижче:
(i)
Основнi засоби i нематерiальнi активи - вiдмiнностi в строках корисного використання та
принципах капiталiзацiї витрат;
(ii)

Забезпечення - вiдмiнностi в перiодi визнання зобов'язання;

(iii)
Торгова та iнша поточна дебiторська заборгованiсть - вiдмiнностi в перiодi визнання
витрат на знецiнення (нарахування резерву очiкуваних кредитних збиткiв та списання
заборгованостi);
(iv)

Iншi поточнi зобов'язання - вiдмiнностi в перiодi визнання зобов'язання;

(v)
Податковi збитки - збитки якi можуть бути зарахованi проти майбутнiх оподатковуваних
прибуткiв (рiзниця в перiодi визнання збиткiв);
Компанiя згортає податковi активи та зобов'язання тiльки тодi, коли вона має юридично
закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податковi активи
та вiдстроченi податковi зобов'язання стосуються податкiв на прибуток, що стягуються одним
податковим органом.
Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя не визнала вiдстроченi податки, що виникають на
iнвестицiях у дочiрнi пiдприємства. Компанiя визначила, що нерозподiлений прибуток дочiрнiх
компанiй не буде розподiлятися у найближчому майбутньому.
6.

Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства (стаття 1030)

У 2017 та 2018 роках Компанiя придбала частки участi у кiлькох українських компанiях,
перерахованих нижче.
Назва компанiї

Дата операцiї Частка участi Вартiсть придбання

ТОВ "Партнер-КР" 14 грудня 2018

100% 12 573

ТОВ "Сталiс-IФ"

100% 31 926

28 грудня 2018

ТОВ "Грiнсолюшин"6 червня 2017 99,9% 51 640
ТОВ "ОККО-Авiа" 4 серпня 2017 99,9% 21 456
ТОВ "Паливно-Проектна Компанiя"

9 серпня 2017 50%

2 560

На момент придбання компанiї володiли неактивними автозаправними станцiями та мали права
власностi або права на оренду вiдповiдних земельних дiлянок. Цi об'єкти були придбанi для
отримання права власностi на автозаправнi станцiї, земельнi дiлянки та права оренди землi для
будiвництва або реконструкцiї автозаправних комплексiв.
У 2017 року Компанiя здiйснила зворотнiй викуп 50% частки ТОВ "Паливно-Проектна
Компанiя", яка є неактивною компанiєю, у дочiрнiх компанiй свого спiльного пiдприємства за
договорами, якi були укладенi в 2011 роцi. Iншi 50% статутного фонду ТОВ "Паливно-Проектна
Компанiя" придбало дочiрнє пiдприємство "ОККО-Рiтейл" за 2 560 тисяч гривень.
На момент придбання ТОВ "ОККО-Авiа" та ТОВ "Паливно-Проектна Компанiя" володiли
неактивними автозаправними станцiями та мали права власностi або права на оренду вiдповiдних
земельних дiлянок. Цi об'єкти були придбанi для отримання права власностi на автозаправнi
станцiї, земельнi дiлянки та права оренди землi для будiвництва або реконструкцiї автозаправних
комплексiв.
У 2017 роцi ТОВ "Грiнсолюшин" мало право володiння на одну земельну дiлянку та намiр на
укладення договорiв оренди на двi земельнi дiлянки. Договiр на придбання Компанiї включав
умовне зобов'язання протягом двох календарних рокiв набути права власностi чи користування
цiльовими дiлянками Компанiєю. В разi невиконання умови договору попередня вартiсть частки
пiдлягатиме коригуванню шляхом її зменшення на вартiсть таких цiльових земельних дiлянок, що
на дату придбання складала 35 569 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2018 року право власностi
чи користування на такi дiлянки набуто не було.
7.

Основнi засоби (статтi 1010, 1011 та 1012)

Основнi засоби станом на 31 грудня складали:
2018 р.

2017 р.

Залишкова вартiсть основних засобiв

1 034 625

Капiтальнi iнвестицiї (у складi незавершеного будiвництва)

1 120 258
72 457

144 800

Передоплати за основнi засоби (у складi незавершеного будiвництва) 277 829
877
1 384 911

334

1 599 935

Станом на 31 грудня 2018 року основнi засоби залишковою вартiстю 3 431 520 тисяч гривень були
переданi у заставу за банкiвськими кредитами (Примiтка 15) (2017: 2 860 689 тисяч гривень).
Станом на 31 грудня 2018 року передоплати за основнi засоби включали 194 240 тисяч гривень
(2017: 193 604 тисяч гривень) платежiв за земельнi дiлянки та обладнання в рамках договорiв, що
юридично структурованi як придбання корпоративних прав.
Повнiстю амортизованi основнi засоби

Станом на 31 грудня 2018 року первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi
продовжують використовуватися в операцiйнiй дiяльностi Компанiї склала 377 439 тисяч гривень
(2017 рiк.: 296 215 тисяч гривень).
Переоцiнка землi та будiвель
Основнi засоби Компанiї включають земельнi дiлянки та будiвлi, якi вiдображаються за
справедливою вартiстю, за вирахуванням подальшої амортизацiї (для будiвель) та зменшення
вартостi, якщо таке мало мiсце. Остання переоцiнка проводилася штатним оцiнювачем Компанiї
станом на 30 вересня 2017 року.
Знецiнення недiючих нафтобаз
У 2018 роцi Компанiя дiйшла до висновку, що подальше використання частини нафтобаз у своїй
господарськiй дiяльностi є недоцiльним i вирiшила їх продати. Вiдповiдно, Компанiя провела тест
на знецiнення, та переглянула вартiсть таких основних засобiв, зменшивши їх вартiсть до суми
очiкуваного вiдшкодування.
Суму очiкуваного вiдшкодування було визначено як бiльшу з двох оцiнок: справедлива вартiсть
за мiнусом витрат на вибуття активiв та їх вартiсть при використаннi. Оскiльки данi активи
планується продати у найближчому майбутньому, а частина з них була рекласифiкована у активи,
що утримуються для вибуття, вартiсть при використаннi актива, утримуваного для продажу,
складається здебiльшого з чистих надходжень вiд реалiзацiї.
Найбiльш значущi вхiднi данi для оцiнки справедливої вартостi станом на 31 грудня 2018 були
такими:
Категорiя основних засобiв Справедлива вартiсть
(середньозважений)

Вхiднi данi

Дiапазон

Адмiнiстративнi будiвлi

6 121 Вартiсть придбання (за м?) 163 - 2 362 грн.

Технiчнi примiщення

6 882 Вартiсть придбання (за м?) 665 - 1 412 грн.

Склади

2 520 Вартiсть придбання (за м?) 886 - 1 163 грн.

Недiючi резервуари 10 416

Металобрухт (за 1 000 кг) 5 000 грн.

В результатi проведеного тесту на знецiнення було визнано уцiнку через зменшення капiталу у
сумi 125 137 тисяч гривень та визнано у iнших витратах у сумi 5 312 тисяч гривень.

Змiни у залишковiй вартостi основних засобiв були наступними:
Земля Будiвлi та споруди Машини та облад-нання
засоби Незавер-шене будiв-ництво Усього

Офiсне обладнання Транспортнi

Первiсна вартiсть
На 31 грудня 2016 р. 78 722 244 065
1 378 993

651 765

Надходження ?

?

?

Трансфери

880

8 664 161 912

Переоцiнка

(8 574) 327 343

?

Згортання з первiсною вартiстю

?

182 506

655 499

(10 125)

(51)

(530 638)

?

?

?

?

318 769

?

(88 422)

?

?

(15 200)

798 477

Надходження ?

?

?

Трансфери

45 848 199 164

834

?

?

Трансфери в iнвестицiй-ну нерухомiсть
(75 018)

(1 489) (32 068)

(9 805) ?

?

?

?

(104 385)

237 525

151

235

535 252
(227 204)

(20 818)

?

?

?

?

(94 662)

?

?

?

(18 608)

На 31 грудня 2018 р. 39 430 346 712
207

(88 422)

60 252 66 919 (600 221)
(54 200)

Трансфери в необоротнi активи утримуванi до продажу ?
(203) (94 865)
Вибуття

(209 563)

?

211 152

535 252

116

?

(4 550) (5 717) (68 742)

На 31 грудня 2017 р. 60 903 481 794
1 941 086

95

655 499

33 196 116 423

Трансфери в необоротнi активи утримуванi до продажу ?
(9 805)
Вибуття

126 819

(5 755) (11 076)

979 033

265 649

(4 048) (73 044)
293 368

82 015 2 006

Знос та накопичене знецiнення
На 31 грудня 2016 р. ?

84 742 341 699

Нараховано за рiк

?

5 517 85 671 31 687

Уцiнка?

?

?

?

Згортання з первiсною вартiстю

128 665

?

6 435 6 435

?

(88 422)

Вибуття

?

(51)

(12 077)

Трансфери

?

60

(2 256) (302) ?

641 184

15 059 ?

137 934

?

?

(4 372) (5 362) ?
?

86 078 ?

(2 498)

?

(21 862)

?

(88 422)

Трансфери в необоротнi активи утримуванi до продажу ?
(225)
Амортизацiя вiд дати переоцiнки ?

3 482 ?

?

(225) ?

?

?

3 482

На 31 грудня 2017 р. ?

5 103 413 037

155 678

Нараховано за рiк

16 653 112 265

43 415 33 397 ?

2 712 389

?

3 123 136 673

Трансфери в iнвестицiйну нерухомiсть

?

(1 178)

Уцiнка?

?

130 449

?

?

?

95 775 6 435 676 028
205 730

?

?

?

?

(1 178)

Трансфери в необоротнi активи утримуванi до продажу ?
?
(83 660)

(83 660)

Вибуття

(34 468)

?

(3 597) (15 811)

На 31 грудня 2018 р. ?

(5 669) (9 391) ?

63 770 512 203

193 813

119 781

?

?

?

9 558 899 125

Залишкова вартiсть
На 31 грудня 2018 р. 39 430 282 942

466 830

71 836 173 587

72 457 1 107 082

На 31 грудня 2017 р. 60 903 476 691
058

385 440

55 474 141 750

144 800

На 31 грудня 2016 р. 78 722 159 323

310 066

53 841 40 741 95 116 737 809

1 265

Якщо б земельнi дiлянки та будiвлi були оцiненi за первiсною вартiстю придбання, їх залишкова
вартiсть була б такою:

Справедлива вартiсть
балансову вартiсть
2018 р.

Залишкова вартiсть, якщо б використовували
2017 р.

2018 р.

2017

р.
Земельнi дiлянки
Будiвлi

8.

Рiвень 2

39 430 60 903

Рiвень 2

282 942

322 372

537 594

14 450 13 616

476 691

180 987

195 437

157 193

Iнвестицiйна нерухомiсть (стаття 1015)

Змiни в iнвестицiйнiй нерухомостi були наступними:

2018 р.
2017 р.
Первiсна вартiсть
На 1 сiчня

3 997 497

3 834 656

Надходження 335 130

168 486

Трансфери у/з основних засобiв

75 018

Вибуття

(1 851)

4 900

(10 545)

На 31 грудня 4 405 794

3 997 497

Накопичений знос
На 1 сiчня

834 791

Амортизацiя за перiод

741 595
101 883

Трансфери у/з основних засобiв
Вибуття

(675)

Знецiнення 50 637

1 178

91 126
2 507

(437)
-

На 31 грудня 987 814

834 791

Залишкова вартiсть на 31 грудня

3 417 980

3 162 706

Залишкова вартiсть на 1 сiчня

3 162 706

3 093 061

143 577

Повнiстю амортизованi об'єкти iнвестицiйної нерухомостi
Станом на 31 грудня 2018 року первiсна вартiсть повнiстю амортизованих об'єктiв iнвестицiйної
нерухомостi, якi продовжують використовуватися в операцiйнiй дiяльностi склала 111 358 тисяч
гривень (2017 р.: 63 256 тисяч гривень).
У 2018 роцi Компанiєю було визнано уцiнку iнвестицiйної нерухомостi, а саме автозаправних
комплексiв, що знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим, у сумi 50 637 тисяч
гривень у складi iнших витрат.
Доходи вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi та прямi операцiйнi витрати, пов'язанi з наданням
майна в оренду, були наступними:
2018 р.

2017 р.

Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi

1 323 900

Прямi операцiйнi витрати (551 812)

(936 073)

772 088

1 877 915

941 842

Якщо б об'єкти iнвестицiйної нерухомостi були вiдображенi за справедливою вартiстю, їх
вартiсть була б такою:
2018 р.
Iнвестицiйна нерухомiсть
8 050 086

2017 р.
8 050 086

8 066 463

8 066 463

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визначалась за методом дисконтованих
грошових потокiв (DCF) та методом дисконтованої вартостi замiщення (DRC) (рiвень 3 iєрархiї
справедливої вартостi), враховуючи вiдсутнiсть достатньої ринкової iнформацiї, що вiдображає
специфiчнi характеристики цих активiв.

9.

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (стаття 1035)

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на 31 грудня, були наступними:
Ефективна ставка вiдсотка Строк погашення
Облiгацiї вiд материнської компанiї

10.37%

2018 р.

2017 р.

12 жовтня 2026

3 309 155

3 038

542

У 2012 роцi Компанiя придбала у промiжної материнської компанiї незабезпеченi облiгацiї,
деномiнованi в доларах США. Балансова вартiсть облiгацiй станом на 31 грудня 2018 року
становила 3 309 154 тисяч гривень (2017: 3 038 542 тисяч гривень). Номiнальна ставка вiдсотка за
облiгацiями складає 10% рiчних.
У 2018 роцi Компанiя уклала з промiжною материнською компанiєю додаткову угоду, згiдно з
якою облiгацiї у повнiй сумi повиннi бути погашенi на пiзнiшу з наступних дат: дату виконання
договору пут та колл опцiону (Примiтка 14) або 12 жовтня 2026 року. Компанiя очiкує, що
облiгацiї та нарахованi до цiєї дати вiдсотки будуть погашенi 12 жовтня 2026 року.
Компанiя не нараховувала резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за даними iнвестицiями, оскiльки
станом на 31 грудня 2018 та 2017 року кiнцева материнська компанiя висловила намiр погасити
зобов'язання за облiгацiями у повному розмiрi та в очiкувану дату погашення у випадку, якщо
промiжна материнська компанiя буде неспроможна це зробити.
10.

Запаси (статтi 1100, 1101 та 1104)
31 грудня

2018 р.

31 грудня

2017 р.
Агропродукцiя (за первiсною та чистою реалiзацiйною вартiстю)
388

160 442

Матерiали i запаснi частини (за первiсною вартiстю)

20 645

176 942

16 500

54

75 033

У 2018 роцi Компанiєю було виявлено нестачi та втрати корисностi матерiалiв i запасних частин
та визнано у складi iнших операцiйних витрат у розмiрi 6 328 тисяч гривень (2017: 30 тисяч
гривень).
11.

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (статтi 1125 та 1155)
31 грудня

2018 р.

31 грудня

2017 р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Торгова дебiторська заборгованiсть вiд третiх сторiн

30 261

70 320

Торгова дебiторська заборгованiсть вiд пов'язаних сторiн
Резерв сумнiвних боргiв

(7 971)

51 825

23 801

(5 643)

Чиста реалiзацiйна вартiсть торгової заборгованостi

74 115

88 478

31 грудня
2018 р.

31 грудня

2017 р.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
Розрахунки за корпоративнi права 101 064

62 414

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5 946

1 758

Всього iнша поточна дебiторська заборгованiсть 107 010

64 172

У 2018 роцi Компанiєю було вiдображено списання дебiторської заборгованостi вiд контрагента,
що зареєстрований в АР Крим, на суму 37 405 тисяч гривень у складi iнших операцiйних витрат.
Також станом на 31 грудня 2018 року, Компанiєю було вiдображено ефект знецiнення
передоплати за корпоративнi права у сумi 6 706 тисяч гривень (2017: 7 024 тисяч гривень) у складi
iнших операцiйних витрат. Передоплати за корпортивнi права вiдображаються у складi iншої
поточної заборгованостi, коли Компанiя розриває договiр на придбання корпоративних прав та,
вiдповiдно, очiкує повернення такої передоплати протягом 12 мiсяцiв.
Змiни у резервi пiд очiкуванi кредитнi збитки торгової та iншої дебiторської заборгованостi
представленi у наведенiй нижче таблицi:
2018 р.
Залишок на початок року

2017 р.
5 643

5 526

Збiльшення резерву внаслiдок застосування МСФЗ 9

4 709

-

Збiльшення резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення 1 263
Зменшення за рахунок використання резерву

(3 644)

134
(17)

Залишок на кiнець року

7 971

5 643

Нижче наведено iнформацiю про схильнiсть Компанiї до кредитного ризику за торговою
дебiторською заборгованiстю з використанням матрицi резерву очiкуваних кредитних збиткiв:
Поточна
31 грудня 2018 р.

Прострочення платежiв
<60 днiв

Вiдсоток очiкуваних кредитних збиткiв

61-90 днiв

>90 днiв

3.53% 5.86% 80.44%

Всього

100%

Розрахункова загальна валова балансова вартiсть при дефолтi 70 387 6 531 317
086
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв

2 482 383

255

4 851 82

4 851

7 971
Для дебiторської заборгованостi за рохрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв ставка резервування
пiд очiкуванi кредитнi збитки склала 0.08% на 31 грудня 2018 р. (1 сiчня 2018 р.: 0.36%). На звiтну
дату нараховано 337 тис.грн. резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки (1 сiчня 2018 р.: 2 460
тис.грн.).
Далi поданий аналiз дебiторської заборгованостi за строками погашення:
Разом Не прострочена i не знецiнена

Прострочена, але не знецiнена

< 30 днiв

30 - 60 днiв

60 - 90 днiв

>90 днiв

31 грудня 2017 р.

152 650

101 307

12 132 2 891 2 883 33 437

31 грудня 2018 р.

181 125

172 282

5 065 718

61

2 999

Торгова дебiторська заборгованiсть є безпроцентною i, як правило, погашається протягом 90 днiв.
Компанiя може надавати вiдстрочку у погашеннi торгової дебiторської заборгованостi понад
узгодженi договiрнi термiни, коли такi вiдстрочки вважаються прийнятною альтернативою з
точки зору вiдносин з клiєнтом.
12.

Iншi оборотнi активи (стаття 1190)

Iншi оборотнi активи станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв включали податковий кредит з ПДВ,
за яким станом на вiдповiднi дати ще не було отримано податкових накладних.
13.

Грошовi кошти та їх еквiваленти (стаття 1165)
31 грудня

2018 р.

31 грудня

2017 р.
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 1 242
Грошовi кошти в дорозi

2 177

935

18 021

112

18 133

Грошовi кошти Компанiї розмiщенi у банкiвських установах iз задовiльним кредитним
рейтингом. Процентнi доходи на залишки коштiв, розмiщених у банках, нараховувалися за
плаваючою ставкою, що базується на щоденнiй банкiвськiй депозитнiй ставцi.
14.

Власний капiтал (стаття 1495)

Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв зареєстрований статутний капiтал Компанiї
представлений простими акцiями у кiлькостi 19 526 523 тисяч штук з номiнальною вартiстю 0,01
грн. за акцiю. Усi зареєстрованi акцiї були випущенi та повнiстю сплаченi. Кожна проста акцiя дає
право на один голос на загальних зборах Компанiї.
Вiдповiдно до умов певних кредитних угод, Компанiя не має права здiйснювати емiсiю нових
акцiй та викуповувати iснуючi акцiї без отримання попередньої згоди вiдповiдних банкiв.
Капiтал у дооцiнках
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв капiтал у дооцiнках представлений накопиченим ефектом
переоцiнки земельних дiлянок та будiвель, за вирахуванням впливу податку на прибуток.
Додатковий капiтал
Додатковий капiтал на 31 грудня включав:
2018 р.
Емiсiйний дохiд

2017 р.
369 584

Накопиченi курсовi рiзницi 295 087
664 671

369 584
295 371

664 955

Нерозподiлений прибуток
Станом на 31 грудня 2018 року статутний нерозподiлений прибуток Компанiї склав 1 802 605
тисяч гривень (2017: 1 227 636 тисяч гривень). Вiдповiдно до умов певних кредитних угод,
Компанiя не має права розподiляти або оголосити дивiденди, придбання, викуповувати чи iншим
чином придбати акцiї Компанiї, без отримання попередньої згоди вiдповiдних банкiв.
Прибуток на акцiю

Сума прибутку на одну акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або збитку, що належить
акцiонерам Компанiї, на середньозважену кiлькiсть акцiй, якi перебувають в обiгу протягом року.
Оскiльки Компанiя нiколи не здiйснювала випуск iнструментiв, якi могли б бути конвертованi в
акцiї, розбавлений прибуток на акцiю за 2018 та 2017 роки дорiвнює базисному.
2018

2017

Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй (тисяч акцiй)
Прибуток за рiк

537 678

19 526 523

19 526 523

830 324

Базовий та розбавлений прибуток на акцiю

0.0275

0.0425

Викуп власних акцiй
26 грудня 2017 року Компанiя разом з кiнцевою материнською компанiєю, а також промiжною
материнською компанiєю, уклали реструктуризовану угоду про спiвпрацю з ЄБРР, згiдно з якою
Financial & Investment Energy holding (F.I.E.H), материнська Компанiя Групи, або будь-яка з її
дочiрнiх компанiй має право на придбання 19,84% акцiй Групи, що належать ЄБРР. Опцiон
реалiзується у чотирьох траншах, починаючи з 30 червня 2019 року до 30 червня 2021 року.
15.

Процентнi кредити та позики (статтi 1510, 1600 та 1610)

31 грудня
2018 р.

31 грудня

2017 р.
Довгостроковi
Забезпеченi банкiвськi кредити, довгострокова частина 1 525 769

1 884 062

Незабезпечений довгостроковий кредит вiд дочiрньої компанiї 229 869
Незабезпечений довгостроковий кредит вiд материнської компанiї
048
2 754 021

-

998 383

1 012

2 896 110

Короткостроковi
Поточна заборгованiсть по довгостроковому забезпеченому банкiвському кредиту 1
1 772 143
1 044 429

1 772 143

044

429

3 798 450

4 668 253

У 2018 роцi Компанiєю було пiдписано договiр про вiдтермiнування строку погашення кредиту
вiд дочiрньої Компанiї до 31 сiчня 2021 року. У 2017 роцi заборгованiсть за цим кредитом було
включено до складу Поточної кредиторської заборгованостi iз внутрiшнiх розрахункiв (стаття
1645) у сумi 118 444 тисяч гривень.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв, ефективнi процентнi ставки за кредитами Компанiї
представленi наступним чином:

2018 р.

2017 р.

Середня

Дiапазон

Середня

Дiапазон

Забезпеченi банкiвськi кредити:
Деномiнованi у доларах США
7.78% LIBOR + 3.4% до LIBOR + 9.4%
LIBOR + 4.15% до LIBOR +15.9%
Деномiнованi у гривнях

16%

16%

-

11.00%

-

Незабезпеченi кредити вiд дочiрньої компанiї:
Деномiнованi у доларах США

8.90% 8.90% 8.90% 8.90%

Незабезпеченi кредити вiд материнської компанiї:
Деномiнованi у доларах США

9.50% 9.50% 9.50% 9.50%

Деякi кредитнi договори, чиннi на звiтну дату, передбачають зобов'язання щодо сплати
додаткової суми вiдсоткiв, залежно вiд результатiв дiяльностi Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств.
До 12 вересня 2018 року, такi вiдсотки розраховувалися за ставкою 10.3% до перевищення
фактичного показника EBITDA, обчисленого на даних консолiдованої фiнансової звiтностi
материнської компанiї, над нормативним показником EBITDA, зафiксованим у кредитнiй угодi.
Загальна вiдсоткова ставка за вищезазначеними кредитними договорами не могла перевищувати
18% рiчних.
12 вересня 2018 року Компанiя пiдписала договори про внесення змiн i доповнень до кредитних
договорiв з Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку та з Мiжнародною Фiнансовою
Корпорацiєю, згiдно з якими були переглянутi умови нарахування вiдсоткiв, що залежать вiд
фiнансових результатiв. За новими умовами, вiдсоткова ставка була пiдвищена до 11.2%, при
цьому загальна вiдсоткова ставка за цими кредитними договорами була знижена до 15% рiчних.
Нормативний показник EBITDA також був пiдвищений. Такi змiни застосовуються
ретроспективно, з 1 сiчня 2015 року. Компанiя перерахувала вiдсотки, що пiдлягають сплатi за
новими умовами, та визнала дохiд вiд списання заборгованостi за вiдсотками, що залежать вiд

виконання, у розмiрi 236 249 тисяч гривень (Примiтка 4).
Iнформацiя про валютний та процентний ризики, пов'язанi в тому числi з кредитним портфелем
Компанiї, наведена у Примiтцi 20.
Строки погашення зобов'язань за кредитами та позиками станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв
представленi наступним чином:
2018 Протягом 1 року

Вiд 1 до 5 рокiв

Понад 5 рокiв Разом

Забезпеченi банкiвськi кредити:
Деномiнованi у доларах США
Деномiнованi у гривнях

1 021 305

23 124 161 875

Непершочерговi незабезпеченi кредити вiд
Деномiнованi у доларах США

-

1 344 503
-

19 391 2 385 199

184 999

дочiрньої компанiї:

229 869

-

229 869

Непершочерговi незабезпеченi кредити вiд материнської компанiї:
Деномiнованi у доларах США
1 044 429

-

998 383

-

998 383

2 734 19 391 3 798 450

2017
Протягом 1 року

Вiд 1 до 5 рокiв

Понад 5 рокiв

Разом
Забезпеченi банкiвськi кредити:
Деномiнованi у доларах США

1 772 143

1 884 062

-

3 656 205

Непершочерговi незабезпеченi кредити вiд материнської компанiї:
Деномiнованi у доларах США

-

1 772 143

4 668 253

2 896 110

-

1 012 048

-

1 012 048

Зменшення балансової вартостi кредитiв та запозичень, пов'язаних з безготiвковими операцiями,
включало змiну на 107 989 тисяч гривень за рахунок визнаного доходу вiд змiни курсiв iноземних
валют та 15 772 тисяч гривень, що є наслiдком амортизацiї, розрахованої з використанням методу
ефективної ставки вiдсотка (EIR).
Забезпеченням за кредитами виступали основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть вартiстю 3
431 520 тисяч гривень (31 грудня 2017 року: 2 860 689 тисяч гривень). Також станом на 31 грудня

2018 року частина процентних позик Компанiї були забезпеченi правами iнтелектуальної
власностi на торгову марку.
Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя мала законтрактоване право на отримання додаткового
банкiвського фiнансування у виглядi довгострокових позик на загальну суму 842 847 тисяч
гривень (31 грудня 2017 року: 222 403 тисяч гривень).
Згiдно умов деяких кредитних договорiв, Компанiя зобов'язана забезпечити дотримання певних
показникiв лiквiдностi, спiввiдношення фiнансової заборгованостi до рiвня EBITDA,
спiввiдношення зобов'язань до залишкової вартостi матерiальних активiв, а також виконувати
вимоги щодо пiдтримки на узгодженому рiвнi коефiцiєнту обслуговування боргу. Такi показникi
розраховується на основi консолiдованої фiнансової звiтностi материнської компанiї. Крiм цього,
договори накладають певнi обмеження на розподiл прибуткiв Компанiї. У разi порушення
вищезазначених вимог кредитних договорiв, банки можуть отримати право в односторонньому
порядку вимагати дострокового повернення кредитних коштiв на суми нарахованих вiдсоткiв.
16.

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (статтi 1615 та 1690)
31 грудня

2018 р.

31 грудня

2017 р.
Забогованiсть перед пов'язаними сторонами:
Нарахованi вiдсотки 318 879

255 091

Товари, роботи та послуги 17 836

25 861

Придбання необоротних активiв
381 997

45 282

2 274

283 226

Третi сторони:
Нарахованi вiдсотки 25 434

259 262

Товари, роботи та послуги 38 882
Придбання необоротних активiв
81 084

52 640
16 768

14 124

326 026

Iнша кредиторська заборгованiсть 18 798

233

Разом торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

481 879

609 485

Станом на 31 грудня 2018 року у складi iншої кредиторської заборгованостi було враховано
кредиторську заборгованiсть за придбання пiдприємств ТОВ "Сталiс-Iф" та ТОВ "Партнер-КР" на
загальну суму 18 513 тисяч гривень.

17.

Доходи майбутнiх перiодiв (Договiрнi поточнi зобов'язання) (стаття 1665)

Договiрнi поточнi зобов'язання представленi нарахуваннями на користь партнерiв програми
лояльностi "Фiшка", якi за очiкуваннями Компанiї будуть отоваренi учасниками програми
лояльностi на торгових точках партнерiв протягом наступних двох рокiв, а також авансами
отриманими вiд клiєнтiв.Станом на 31 грудня доходи майбутнiх перiодiв (договiрнi поточнi
зобов'язання) були такими:
31 грудня
2018 р.

31 грудня

2017 р.
Програма лояльностi

182 979

73 900

Аванси, отриманi вiд третiх сторiн за товари, роботи, послуги 786
Аванси, отриманi вiд пов'язаних сторiн за товари, роботи, послуги
Аванси, отриманi за необоротнi активи

3 681

343

-

-

Всього доходи майбутнiх перiодiв (договiрнi поточнi зобов'язання)
900

18.

-

187 789

Поточнi та довгостроковi забезпечення (статтi 1520 та 1660 )
31 грудня

2018 р.

31 грудня

2017 р.
Довгостроковi забезпечення на виплату премiй працiвникам

-

88 159

Поточнi забезпечення на виплату премiй працiвникам 125 366

10 418

Всього забезпечення на виплату премiй працiвникам

98 577

125 366

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 73 807

36 656

Забезпечення на витрати з аудиту фiнансової звiтностi 4 032

3 370

Всього поточнi та довгостроковi забезпечення

138 603

203 205

73

19.

Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання

Оподаткування та вiдповiднiсть iншим нормативним вимогам
Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти
дiяльностi суб'єктiв господарювання, включаючи валютний контроль i митне законодавство,
продовжують змiнюватися. Положення законiв i нормативних документiв у деяких випадках
сформульованi недостатньо чiтко, та, вiдповiдно, можуть тлумачитися по-рiзному мiсцевими та
центральними органами управлiння та регуляторними установами. Випадки розбiжностей у
тлумаченнi законодавства є непоодинокими. Керiвництво вважає, що його iнтерпретацiя
положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Компанiї, є доречною та обгрунтованою,
Компанiя виконала вимоги усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством
податки були сплаченi або нарахованi. Сума можливих додаткових нарахувань податкових
зобов'язань станом на 31 грудня 2018 року не перевищує 125 122 тисяч гривень (2017: 94 436
тисяч гривень). Зобов'язання за такими можливими донарахуваннями не були вiдображенi у
звiтностi, оскiльки керiвництво не вважає iмовiрнiсть їх настання високою.
Дiяльнiсть Компанiї протягом 2017-2018 рокiв була предметом державного регулювання у сферi
трансфертного цiноутворення. Керiвництво Компанiї вважає, що протягом зазначеного перiоду
усi операцiї Компанiї вiдповiдали чинним вимогам та нормам, застосовним до трансфертного
цiноутворення, та, вiдповiдно, у Компанiї не було потреби проводити додатковi нарахування
податкових зобов'язань у цiй фiнансовiй звiтностi. Водночас, враховуючи вiдсутнiсть усталеної
методологiї кiлькiсної оцiнки обмежень у сферi трансфертного цiноутворення, ризик
застосування суттєвих коригувань трансфертного цiноутворення вiдповiдними податковими
органами в судовому порядку може мати негативний вплив на фiнансовi результати Компанiї в
майбутньому. Вплив ризику додаткових податкових нарахувань наразi не може бути кiлькiсно
оцiнений.
Судовi справи
В ходi ведення бiзнесу Компанiя час вiд часу виступає позивачем та вiдповiдачем у судових
справах. У вiдповiдностi з оцiнкою керiвництва, зобов'язання, що виникають внаслiдок участi
Компанiї у вiдомих йому судових справах, не матимуть суттєвого впливу на фiнансовий стан або
результати дiяльностi Компанiї.
Оренда земельних дiлянок
Компанiя уклала договори операцiйної оренди, що надають їй права користування земельними
дiлянками, на яких розташованi її активи. Майбутнi зобов'язання зi сплати мiнiмальних орендних
платежiв за такими договорами, у розрiзi контрактних строкiв оплати, наведенi в таблицi нижче:
1 рiк

1-5 рокiв

Понад 5 рокiв

Усього

На 31 грудня 2018 р. 46 890

136 042

359 808

542 740

На 31 грудня 2017 р. 92 109

234 434

535 409

861 952

20.

Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

Основними ризиками, пов'язаними з фiнансовими iнструментами Компанiї, є валютний ризик,
кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Компанiя переглядає та послiдовно використовує
полiтику з управлiння кожним iз таких ризикiв.
Загальна полiтика з управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу найбiльш
суттєвих ризикiв, яких зазнає Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження
належних засобiв контролю з метою запобiгання негативним наслiдкам, а також для здiйснення
монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика та системи управлiння
ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов та умов
дiяльностi Компанiї.
Наглядова рада Компанiї здiйснює нагляд за тим, яким чином керiвництво контролює дотримання
полiтик i процедур з управлiння ризиками, а також аналiзує адекватнiсть структури управлiння
ризиками по вiдношенню до ризикiв, яких зазнає Компанiя.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться в результатi змiн валютних курсiв. Такий ризик
виникає здебiльшого внаслiдок залученення позик в iноземнiй валютi (у доларах США).
Українське законодавство обмежує можливiсть Компанiї хеджувати свiй валютний ризик, проте
валютний ризик враховується, по можливостi, при виборi валюти кредитування, та при виборi
валюти розрахункiв за iншими господарськими операцiями.
У наведенiй нижче таблицi представлена чутливiсть фiнансового результату Компанiї до
можливої змiни обмiнного курсу гривнi до долара США, при постiйному значеннi всiх iнших
змiнних:
Збiльшення "+"/ зменшення "-" валютного курсу, %
оподаткування/ (нерозподiлений прибуток)
На 31 грудня 2018 р.

Гривня/дол. США

+6,00

(41 890)

Гривня/дол. США

-6,00

41 890

Гривня/дол. США

+14,00

(297 516)

Гривня/дол. США

-10,00

212 511

На 31 грудня 2017 р.

Вплив

на

збиток

до

Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими
iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi
iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до iстотної концентрацiї кредитного ризику
включають фiнансовi iнвестицiї, грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть. Станом на 31 грудня 2018 року максимальний кредитний ризик
Компанiї становив 5 073 894 тисяч гривень (31 грудня 2017: 5 193 499 тисяч гривень).
Зазвичай
Компанiя не вимагає надання застави у забезпечення виконання зобов'язань за
фiнансовими активами. При управлiннi кредитним ризиком, що стосується торгової дебiторської
заборгованостi, керiвництво Компанiї значною мiрою покладається на власний розсуд при виборi
кiнцевих клiєнтiв i монiторинг їх кредитоспроможностi.
Кредитний ризик Компанiї, пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, дорiвнює
балансовiй вартостi вiдповiдних активiв на звiтну дату. Iнвестицiї тимчасово вiльних грошових
коштiв здiйснюються лише за рiшенням керiвництва Компанiї та тiльки з ухваленими банками в
межах встановлених лiмiтiв. Лiмiти встановлюються з метою мiнiмiзацiї концентрацiї ризикiв, i у
такий спосiб, зменшують фiнансовi збитки, що можуть виникнути у результатi потенцiйного
дефолту банкiвської установи.
Процентний ризик
Процентний ризик Компанiї пов'язаний, перш за все, з кредитами та запозиченнями, залученими
за плаваючою процентною ставкою. У 2018 та 2017 роках Компанiя мала, серед iнших,
запозичення, проценти за якими нараховуються за плаваючою ставкою LIBOR.
Наведена нижче таблиця демонструє чутливiсть прибутку Компанiї до оподаткування (внаслiдок
впливу на кредити та позики з плаваючою процентною ставкою) до можливих змiн процентних
ставок, за умови, що iншi змiннi залишаються постiйними. Об?рунтованi можливi змiни були
оцiненi шляхом аналiзу щорiчних стандартних вiдхилень на основi iсторичних даних ринку за
останнi два роки.

2018

2017

Збiльшення/ (зменшення) у базисних пунктах
Ефект на прибуток до оподаткування
Збiльшення/ (зменшення) у базисних пунктах Ефект
на
прибуток
до
оподаткування
LIBOR

+50

11 372

+70

24 878

LIBOR

-15

(3 411)

-8

(2 843)

Ризик лiквiдностi
Компанiя аналiзує свої активи за строками давностi та зобов'язання за строками погашення i

планує свою лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваних строкiв оплат рiзних фiнансових
iнструментiв. Потреби Компанiї в короткостроковiй та довгостроковiй лiквiдностi фiнансуються
здебiльшого за рахунок грошових потокiв вiд фiнансової та операцiйної дiяльностi.
У наступнiй таблицi представлена iнформацiя про недисконтованi платежi за фiнансовими
зобов'язаннями Компанiї у розрiзi договiрних строкiв погашення цих зобов'язань станом на 31
грудня:
До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1-5

рокiв Понад 5 рокiв Усього

2018 р.
Кредити та позики

246 420

Проценти до виплати

798 009

395 487

2 734 630

247 807

412 631

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (1615, 1690)
?

19 391 3 798 450
1 209 1 057 134

137 566

?

?

137 566

Поточнi забезпечення (1660)

147 850

55 355 ?

?

203 205

1 328 076

2 897 483

?

4 668 253

2017 р.
Кредити та позики

442 694

Проценти до виплати

348 483

451 230

479 799

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (1615, 1690)
?

?

95 132 ?

1 279 512
?

95 132

Поточнi забезпечення (1660)

22 952 27 492 ?

Довгостроковi забезпечення (1520)?

?

?

50 444

88 159 ?

88 159

Управлiння ризиком достатностi капiталу
Основна мета полiтики Компанiї з управлiння ризиком достатностi капiталу полягає у
забезпеченнi дотримання Компанiєю вiдповiдних коефiцiєнтiв достатностi капiталу з метою
пiдтримання безперервностi дiяльностi Компанiї. Наглядова рада оцiнює ефективнiсть дiяльностi
Компанiї та встановлює ключовi показники ефективностi.
Компанiя управляє своєю структурою капiталу та коригує її з урахуванням змiн в економiчних
умовах. Завданням керiвництва при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Компанiї
продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв
i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних
вимог, капiталовкладень та стратегiї розвитку Компанiї. Протягом 2018 року змiни у цiлях,
полiтицi та процесах управлiння ризиками не впроваджувалися.
Компанiя вважає фiнансову i торгову заборгованiсть та капiтал першочерговими джерелами

ресурсiв капiталу.
31 грудня 2018 р.

31 грудня 2017 р.

Короткостроковi кредити та позики

1 044 429

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

481 879

Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти (2 177)
Чиста заборгованiсть
Усього капiтал

Капiтал та чиста заборгованiсть
Частка заборгованостi

609 485

(18 133)

1 524 131

4 241 814

1 772 144

2 363 496
3 811 392

5 765 945

26%

6 174 888

38%

Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї й може коригувати свою полiтику
та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку
або стратегiї розвитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Балансова вартiсть таких фiнансових iнструментiв Компанiї як грошовi кошти та їх еквiваленти,
торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, а також торгова i iнша кредиторська заборгованiсть зi
строком отримання/погашення до одного року приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Станом на 31 грудня справедлива вартiсть кредитiв та позик становила:
Справедлива вартiсть
(рiвень 2)
2018 р.

Залишкова вартiсть
2017 р.

2018 р.

2017 р.

Позики з плаваючою ставкою

2 424 719

3 613 541

2 385 198

3 656 204

Позики з фiксованою ставкою

1 415 440

1 051 524

1 413 252

1 012 048

3 840 159

4 665 065

3 798 450

4 668 251

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, що представленi у фiнансовiй
звiтностi, дорiвнює компенсацiї, на яку може бути обмiняний iнструмент в результатi звичайної
операцiї мiж зацiкавленими сторонами, вiдмiннiй вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї. При
оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя застосовує рiзноманiтнi методи й
робить припущення, якi ?рунтуються на ринкових умовах, що iснують на звiтну дату.
Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань оцiнюється шляхом дисконтування майбутнiх
договiрних грошових потокiв з використанням доступної для Компанiї поточної ринкової
процентної ставки для аналогiчних фiнансових iнструментiв.

Оцiнка справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою
собiвартiстю станом на 31 грудня 2018 року, належить до рiвня 2 iєрархiї справедливої вартостi.
21.

Операцiї з пов'язаними сторонами

До пов'язаних сторiн вiдносяться акцiонери Компанiї, компанiї пiд спiльним контролем, спiльне
пiдприємство та всi iншi суб'єкти господарювання, що знаходяться пiд значним впливом
акцiонерiв компанiї та основного керiвного персоналу компанiї. Кiнцевий бенефiцiар Компанiї пан Вiталiй Антонов. Материнською компанiєю є GNG Retail Public Limited, компанiя, що
зареєстрована на Кiпрi, офiс знаходиться за адресою 1 Lampousas Str., P.C. 1095, Nicosia, Cyprus.
Промiжною материнською компанiєю є компанiя GNG Finance Public Limited, компанiя,
зареєстрована на Кiпрi, фактична частка участi якої у Компанiї склала 57,93% (2017: 57,93%).
Кiнцева материнська компанiя Групи - Financial & Investment Energy holding (F.I.E.H),
компанiя-резидент Лiхтенштейну, ефективна частка участi якої становить 57.93% (2017: 57.93%).
На 31 грудня Компанiя мала такi залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами:
2018 Iншi фiнансовi iнвестицiї Торгова
та
iнша
дебiторська
заборгова-нiсть
Передо-плати та iншi поточнi активи
Торгова та iнша кредиторсь-ка заборгова-нiсть
Передо-плати отриманi
Довго-строковi кредити отриманi
Материнська компанiя

-

-

318 879

-

998 383

Ключовий управлiнський персонал

-

560

-

-

-

Пiдприємства пiд спiльним контролем
160 229 869

-

416 090

1 230 572

Iншi пов'язанi сторони

49

43 834 343

-

2 760 005

119 503

Всього 3 309 154

3 309 154

-

416 759

109

1 230 621

276

2 397 016

119

1 228 252

2017
Iншi фiнансовi iнвестицiї Торгова та iнша дебiторська заборгова-нiсть
Передо-плати
та
iншi поточнi активи Торгова та iнша кредитор-ська заборгова-нiсть Передо-плати
отриманi
Довго-строковi кредити отриманi
Материнська компанiя

-

-

255 091

Ключовий управлiнський персонал

-

296

-

Пiдприємства пiд спiльним контролем
386 118 472

-

903 395

Iншi пов'язанi сторони

1 013 1 138 344

Всього 3 038 542

3 038 542

-

903 805

114

1 075 790

1 591 383

-

1 012 048

88 234 -

-

1 074 777

1 246 920

114 730

1 130 520

114

У 2012 роцi Компанiя придбала у материнської компанiї облiгацiї, деномiнованi в доларах США
.
Балансова вартiсть облiгацiй станом на 31 грудня 2018 року становила 3 309 154 тисяч гривень (У
2017 роцi - 3 038 542 тисяч гривень). Облiгацiї є незабезпеченими та мають бути повнiстю
погашенi 12 жовтня 2026 року. Вiдсотки за облiгацiями нараховуються за ставкою у розмiрi 10%
рiчних (Примiтка 9).
У 2018 i 2017 роках, Компанiя проводила наступнi операцiї з пов'язаними сторонами:

2018 Промiжна та кiнцева материнськi компанiя
Основний
управлiнський
Компанiї пiд спiльним управлiнням
Iншi пов'язанi сторони
Всього

Реалiзацiя нафтопродукцiї та iнших товарiв

-

-

344 076

152 470

-

152 470

Реалiзацiя агропродукцiї

-

-

Надання послуг

-

180 447

-

Реалiзацiя основних засобiв -

-

308

53 809 -

53 809
-

Придбання нафтопродукцiї та iнших товарiв

-

530 215

Придбання основних засобiв

-

-

189 998

Комiсiйна винагорода

-

-

3 587 -

Послуги з оренди

20

11 731 4 472 16 223

-

19 111 13

19 124
-

Професiйнi послуги -

-

307 303

-

Фiнансовi витрати

94 836 -

15 440 -

110 276

-

-

-

Придбання дочiрнiх пiдприємств -

-

2 960 -

Iншi послуги -

1 868 11 543 7 914 21 325

307 303

-

-

1 278 059
-

44 344 234 342

3 587

Фiнансовi доходи

Продаж дочiрнiх пiдприємств

-

344 076

180 755

Надання послуг з операцiйної оренди необоротних активiв
1 278 076

-

-

персонал

2 960

17

530 215

2017 Промiжна та кiнцева материнськi компанiя
Основний
управлiнський
Компанiї пiд спiльним управлiнням
Iншi пов'язанi сторони
Всього

Реалiзацiя нафтопродукцiї та iнших товарiв

-

-

151 828

992 231

-

992 231

Реалiзацiя агропродукцiї

-

-

Надання послуг

-

541 861

-

Реалiзацiя основних засобiв -

-

670

60 116 -

60 116
-

Придбання нафтопродукцiї та iнших товарiв

-

644 478

Придбання основних засобiв

-

-

11 931 133

Комiсiйна винагорода

-

64 970 -

64 970

-

23 034 -

Списання дебiторської заборгованостi
Послуги з оренди

-

Професiйнi послуги -

-

-

3 058 4 150 7 235

-

253 268

31

253 299

-

271 381

Фiнансовi доходи

271 381

-

Фiнансовi витрати

92 632 -

1 011 -

93 643

-

-

699

Придбання дочiрнiх пiдприємств -

-

2 560 -

Iншi послуги -

14 271

Продаж дочiрнiх пiдприємств

1 428 12 457 386

-

-

1 840 957
-

17

644 478

12 064

27

-

151 828

542 531

Надання послуг з операцiйної оренди необоротних активiв
1 840 974

-

-

персонал

23 034

699
2 560

Операцiї з керiвництвом
У 2018 роцi загальна винагорода, нарахована ключовим керiвникам та менеджерам, становила
162 713 тисяч гривень (2017: 137 317 тисяч гривень). Загальна винагорода, яка включає зарплату
та резерв по бонусах, включалася до складу адмiнiстративних витрат. Станом на 31 грудня 2018
року Компанiя надала гарантiї членам свого основного управлiнського персоналу за кредитними
договорами у сумi 190 тисяч гривень (2017: 637 тисяч гривень).
Строки та умови операцiй з пов'язаними сторонами
Залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами на кiнець року є незабезпеченими,
безвiдсотковими (за винятком облiгацiй та отриманих довгострокових кредитiв). Компанiя не
надавала та не отримувала гарантiй вiд пов'язаних сторiн. Протягом року, що закiнчився 31

грудня 2017 року, Компанiя визнала знецiнення дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн у
розмiрi 23 034 тисяч гривень. Оцiнка знецiнення здiйснюється кожного фiнансового року шляхом
вивчення фiнансового стану пов'язаної сторони та ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть.
Поруки за кредитами пов'язаних сторiн
Станом на 31 грудня 2018 року, Компанiя виступала поручителем за кредитами, виданими
дочiрнiм пiдприємствам, на суму 2 998 022 тисяч гривень (31 грудня 2017 року: 2 451 181 тисяч
гривень).
22.

Подiї пiсля звiтної дати

Пiсля звiтної дати Компанiя отримала траншi по кредиту вiд Black Sea Trade and Development
Bank на суму 17 мiльйонiв доларiв США, по кредиту вiд АТ "Райфайзен Банк Аваль" на суму 3
840 тисяч доларiв США та по кредиту вiд АТ КБ "ПриватБанк" на суму 85 мiльйонiв гривень.
17 квiтня 2019 року Компанiя продала свою частку у статутному капiталi ТОВ "Окко-Продукт".

Примiтки до окремої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, затверджено
до випуску вiд iменi керiвництва 30 квiтня 2019 р.:

Керiвник

30 квiтня 2019

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер
Українець В.В.

30 квiтня 2019

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

8
9

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

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

11
12

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
Текст аудиторського звіту

2
3
4
5
6
7

13

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi
послуги"
33306921
Україна, 01001, м. Київ, вул.
Хрещатик, 19а
3516
номер: 0609, дата: 30.06.2016
з 01.01.2018 по 31.12.2018
01 - немодифікована

номер: ДУ №5 до договору
№ATTEST-2015-00458, дата:
12.02.2018
дата початку: 12.03.2019, дата
закінчення: 30.04.2019
30.04.2018
0,00

Звiт незалежного аудитора
Акцiонерам та Наглядовiй Радi Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз"
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Концерн
Галнафтогаз" ("Компанiя"), представленої на сторiнках 1-49, що складається з окремого
балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 р., та окремого звiту про фiнансовi
результати (звiту про сукупний дохiд), окремого звiту про власний капiтал та окремого звiту
про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до окремої
фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, окрема фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 р., та її фiнансовi результати
i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вiдповiдає вимогам Закону України "Про

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV щодо складання фiнансової
звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит окремої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до
Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до
нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi
докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту, що охоплюють найбiльш значущi ризики суттєвих викривлень,
включно з оцiненими ризиками суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались в контекстi нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались
при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих
питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як вiдповiдне питання
розглядалось пiд час нашого аудиту, наведено в цьому контекстi.
Ми виконали обов'язки, що описанi в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої
фiнансової звiтностi" нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит
включав виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого
викривлення окремої фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в тому
числi процедур, що були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче питань, служать основою
для висловлення нашої аудиторської думки щодо окремої фiнансової звiтностi, що додається.

Ключове питання аудиту
аудиту

Як вiдповiдне ключове питання було розглянуто пiд час нашого

Очiкуванi кредитнi збитки вiдповiдно до МСФЗ 9
З 1 сiчня 2018 р. набрав чинностi МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", що значно змiнив методику
розрахунку резерву пiд зменшення корисностi фiнансових активiв. МСФЗ 9 вимагає, щоб такий
резерв був розрахований на основi моделi прогнозних очiкуваних кредитних збиткiв.
Оцiнка розмiру резерву очiкуваних кредитних збиткiв включає застосування професiйного
судження управлiнського персоналу Компанiї. Компанiя нараховує резерви пiд очiкуванi
кредитнi ризики для торгової дебiторської заборгованостi, iншої заборгованостi, в тому числi
вiд дочiрнiх пiдприємств, а також для iнших фiнансових iнвестицiй, якi представленi
облiгацiями промiжної материнської компанiї.
Оцiнка резерву очiкуваних кредитних збиткiв базується на певних припущеннях та аналiзi
рiзних факторiв, в тому числi фiнансового стану контрагентiв, очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв та справедливої вартостi забезпечення.

Вiдповiдно, ми визначили оцiнку резерву очiкуваних кредитних збиткiв ключовим питанням
аудиту.
Iнформацiя щодо торгової та iншої дебiторської заборгованостi, а також iнших фiнансових
iнвестицiй, наведена в Примiтках 9 та 11 до окремої фiнансової звiтностi Компанiї. Iнформацiя
про вплив застосування МСФЗ 9 наведена в примiтцi 2.3 до окремої фiнансової звiтностi.
Нашi аудиторськi процедури включали оцiнку методологiї, використаної Компанiєю для
визначення розмiру резерву очiкуваних кредитних збиткiв станом на 1 сiчня 2018 р. та 31
грудня 2018 р.
Для торгової дебiторської заборгованостi вiд третiх осiб ми порiвняли вхiднi данi, що були
використанi Компанiєю при визначеннi ставки резервування торгової дебiторської
заборгованостi в матрицi забезпечення з:
o iсторичною iнформацiєю Компанiї щодо кредитних збиткiв, та
o наявною прогнозною iнформацiєю.
Ми проаналiзували структуру торгової дебiторської заборгованостi за строками давностi та
платежi, отриманi вiд контрагентiв пiсля балансової дати.
Для iншої дебiторської заборгованостi вiд пов'язаних сторiн та дочiрнiх пiдприємств, ми
проаналiзували фiнансовий стан контрагентiв, а також наявнi прогнози щодо їх майбутнiх
грошових потокiв. Ми також проаналiзували, чи не вiдбулося зростання кредитного ризику за
такими фiнансовими iнструментами з моменту їх визнання.
Ми також проаналiзували iнформацiю щодо резерву очiкуваних кредитних збиткiв та ефект
застосування МСФЗ 9, розкриту у примiтках до окремої фiнансової звiтностi Компанiї.
Облiк кредитiв та фiнансових витрат
Кредити та позики є невiд'ємною частиною бiзнес-моделi Компанiї, оскiльки вони є основним
джерелом коштiв для фiнансування нових проектiв та оборотного капiталу. Кредити та позики
складають найбiльшу частину зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан. Протягом року
Компанiєю було узгоджено та отримано новi кредити в розмiрi 823 548 тисяч гривень, а також
було реструктуризовано частину боргу перед ЄБРР та МФК. Серед iншого, ЄБРР та МФК
погодили списання частини вiдсоткiв, розмiр яких залежить вiд фiнансових результатiв, що
були нарахованi до дати реструктуризацiї боргу, на суму 236 249 тисяч гривень. Також було
змiнено умови нарахування таких вiдсоткiв у подальшому.
Кожен кредитний договiр мiстить окремi умови та вимоги, тому аудиторам необхiдно було
придiлити особливу увагу оцiнцi таких умов та їх впливу на фiнансову звiтнiсть. Враховуючи
розмiр балансу кредитiв та позик, кiлькiсть укладених договорiв, величину суми
реструктуризованих вiдсоткiв та важливiсть структури фiнансування для подальшого росту
Компанiї, облiк кредитiв та позик було визначено як ключове питання аудиту для Компанiї.
Iнформацiя щодо заборгованостi за кредитами та позиками наведена в Примiтках 4 та 15 до
окремої фiнансової звiтностi Компанiї.
Ми виконали наступнi процедури:

- Ми отримали та переглянули листи вiд банкiв з пiдтвердженнями основної суми боргу та суми
нарахованих вiдсоткiв, включаючи їх термiни та умови;
- Ми переглянули усi новi кредитнi договори та усi змiни до попереднiх кредитних договорiв
для розумiння умов кредитiв та розмiру невикористаних кредитних лiнiй;
- Ми проаналiзували структуру процентних кредитiв Компанiї за термiном їх погашення та
перевiрили їх класифiкацiю мiж поточними та довгостроковими зобов'язаннями;
- Ми переглянули вiдповiднi змiни до кредитних договорiв, в тому числi тi змiни, за якими ЄБРР
та МФК погодилися на списання заборгованостi за вiдсотками;
- Ми перерахували суму вiдсоткiв, що залежать вiд фiнансових результатiв, якi були нарахованi
Компанiєю за новими умовами.
Ми також проаналiзували примiтки в окремiй фiнансовiй звiтностi Компанiї, де розкривається
iнформацiя про кредити та ефекти вiд їх модифiкацiї.
Iнша iнформацiя, що включена до Звiту про управлiння Компанiї та Рiчної iнформацiї емiтента
цiнних паперiв за 2018 рiк
Iнша iнформацiя складається зi Звiту про управлiння (але не включає окрему фiнансову
звiтнiсть та наш звiт аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звiту аудитора, i
Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (що включає Звiт про корпоративне управлiння),
який ми очiкуємо отримати пiсля цiєї дати. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
iншу iнформацiю.
Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не
робимо i не будемо робити висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої
iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є
ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть
мiж iншою iнформацiєю та окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими
пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо, на основi проведеної нами роботи щодо iншої iнформацiї, отриманої до дати цього звiту
аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було
включити до звiту.
Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв (що включає Звiт про
корпоративне управлiння), якщо ми дiйдемо висновку, що вона мiстить суттєве викривлення,
нам потрiбно буде повiдомити про це питання Наглядовiй Радi Компанiї.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової Ради за окрему фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання окремої
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання окремої
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи,
де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм
випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова Рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що окрема фiнансова звiтнiсть в
цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi,
проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве
викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї окремої
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
o
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
o
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї;
o
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови
можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
o

оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст окремої фiнансової звiтностi включно з

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує окрема фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо Наглядовiй Радi разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований
обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi
недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовiй Радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо
незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо
вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй Радi, ми визначили тi, що
були найбiльш значущими пiд час аудиту окремої фiнансової звiтностi поточного перiоду,
тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Додатково до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, у звiтi незалежного аудитора ми надаємо
також iнформацiю вiдповiдно до ч. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII ("Закон № 2258-VIII"):
Призначення аудитора та загальна тривалiсть продовження повноважень
12 лютого 2018 року нас було вперше призначено Наглядовою Радою в якостi незалежних
аудиторiв для проведення обов'язкового аудиту окремої фiнансової звiтностi Компанiї. Наше
призначення щорiчно поновлюється Наглядовою Радою. Загальна тривалiсть безперервного
виконання наших повноважень iз проведення обов'язкового аудиту Компанiї становить 2 роки.
Щодо узгодження звiту незалежного аудитора з додатковим звiтом для Наглядової Ради
Ми пiдтверджуємо, що наш звiт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звiтом для
Наглядової Ради Компанiї, який ми випустили 26 квiтня 2019 року вiдповiдно до вимог ст. 35
Закону № 2258-VIII.
Надання неаудиторських послуг
Ми заявляємо, що ми не надавали Компанiї неаудиторськi послуги, на якi встановлено
обмеження у ч.4 ст.6 Закону №2258-VIII, нами не надавались. Також, ми не надавали Компанiї
жодних неаудиторських послуг, окрiм тих, що розкритi в окремiй фiнансовiй звiтностi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Олексiй
Кредiсов.

Олексiй Кредiсов

Партнер
Вiд iменi ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги"
м. Київ, Україна
30 квiтня 2019 року

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" включено до Реєстру аудиторiв
та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, який веде Аудиторська палата України.
Номер реєстрацiї у Реєстрi: 3516.

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

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

Дата
виникнення
події

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

Вид інформації

1
16.04.2018
25.04.2018

2
16.04.2018
25.04.2018

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

