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

Купибiда Назар Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31729918
4. Місцезнаходження
м. Київ , Подiльський, 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18
5. Міжміський код, телефон та факс
+380443905770 +380443905770
6. Електронна поштова адреса
office@gng.com.ua

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

28.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №81

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.okko.ua в мережі Інтернет 28.04.2017
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Товариство створено внаслiдок реорганiзацiї шляхом злиття трьох вiдкритих акцiонерних
товариств: ВАТ "Iвано-Франкiвськнафтопродукт" (код за ЄДРПОУ 02771813), ВАТ
"Закарпатнафтопродукт-Ужгород" (код за ЄДРПОУ 03362726) та ВАТ "ЗакарпатнафтопродуктХуст" (код за ЄДРПОУ 03481388). Засновниками товариства виступили особи, якi на дату
проведення установчих зборiв були акцiонерами перелiчених вище товариств.У звiтному
перiодi Емiтент не входив до складу асоцiацiй, iн.об'єднань пiдприємств, не користувався
послугами рейтингових агентств, не приймав рiшень про нарахування та виплату дивiдендiв, не
випускав дисконтних та цiльових облiгацiй, а також iнших цiнних паперiв.Протягом звiтного
перiоду у емiтента не виникало особливої iнформацiї.Повноваження та компетенцiя органiв
управлiння Товариства визначенi у статутi Товариства, який розмiщений на офiцiйному сайтi

Товариства. У Товариства немає лiцензiй на окремi види дiяльностi, а у разi необхiдностi, воно
отримує дозволи вiдповiдно до чинного законодавства.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.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.У звiтному перiодi емiтент не здiйснював викуп акцiй.Емiтент не
отримував гарантiй третiх осiб за випусками боргових цiнних паперiв. Товариство не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за квалiфiкатором видiв економiчної
дiяльностi.

III. 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 належить 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)
776
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. Органи управління підприємства
Управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють: 1. Загальнi збори Товариства
(Загальнi збори); 2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада); 3. Директор Товариства
(Директор); 4. Ревiзiйна комiсiя Товариства (Ревiзiйна комiсiя). Повноваження органiв управлiння
Товариства визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", статутом Товариства,
положеннями про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Директора, про Ревiзiйну комiсiю
Товариства.
11. 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
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи
на посаду
корпоративного
секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові
особи, призначеної на
посаду корпоративного
секретаря

Контактні дані: телефон та адреса
електронної пошти
корпоративного секретаря

1

2

3

4

15.06.2004

28.10.2008

Костюк Андрiй Михайлович

+38 (032) 298-97-97,
ak@pavlenkopartners.com

Опис

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.

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 125794 Стрийський МВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут, економiст
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня 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 ПАТ "Концерн Хлiбпром" (м. Львiв, вул.
Хлiбна, 2).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2015 3 роки
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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Даниляк Василь Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 386991 Стрийський МВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст-математик
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Даниляк В.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: член Наглядової ради ПАТ
"Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПАТ "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)
16.04.2015 3 роки
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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кучабський Юрiй Любомирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 76709 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст-математик
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня 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)
16.04.2015 3 роки
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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гегедиш Олександр Мигальович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВР 197781 Мукачiвський МВ УМВС України у Закарпатськiй областi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища, Львiвський державнимй iнститут прикладного та декоративного мистецтва, художник
декоративно-прикладного мистецтва
6) стаж роботи (років)**

31
7) найменування підприємства та попередня 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)
16.04.2015 3 роки
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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пасько Олег Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КС 063798 Залiзничний РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст-математик
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пасько О.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: голова Наглядової ради ПАТ
"Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром" (м. Львiв, вул. Хлiбна, 2).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Купибiда Назар Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КС 277919 Пустомитiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня 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)
16.04.2015 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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Українець Володимир Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СС 793680 Снятинський РВУ МВС України у Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, економiст
6) стаж роботи (років)**

23
7) найменування підприємства та попередня 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)
01.03.2006 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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демкiв Ростислав Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 271492 Франкiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка, економiст.
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня 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)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки Демкiва Р.О. 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 акцiонерiв вiд 16.04.2015, протокол №01/15. У посадової особи емiтента
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вайданич Наталiя Тарасiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 272819 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища, Український державний лiсотехнiчний унiверситет, економiст
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вайданич Н.Т. протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ТОВ
«Унiверсальна iнвестицiйна група» (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 24/1), член Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Концерн Галнафтогаз».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки Вайданич Н.Т. 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 акцiонерiв вiд 16.04.2015, протокол №01/15.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федак Олег Зiновiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 884931 Франкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка, магiстр з фiнансiв
6) стаж роботи (років)**
9

7) найменування підприємства та попередня 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)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки Федака О.З. 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". Федака О.З. обрано на посаду загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2015,
протокол №01/15. У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Наглядової
ради

Антонов Вiталiй
Борисович

КА 125794 Стрийський МВ
УМВС України у Львiвськiй
областi

100

0.00001

100

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Кучабський Юрiй
Любомирович

КВ 176709 Галицький РВ ЛМУ
УМВС України у Львiвськiй
областi

19939169

0.1021

19939169

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Пасько Олег Васильович

КС 063798 Залiзничний РВ ЛМУ
УМВС України у Львiвськiй
областi

1233425

0.006

1233425

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Демкiв Ростислав
Олегович

КА 271492 Франкiвський РВ
УМВС України у Львiвськiй
областi

0

0

0

0

0

0

Директор

Купибiда Назар Iванович

КС 277919 Пустомитiвський РВ
УМВС України у Львiвськiй
областi

11389806

0.058

11389806

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Вайданич Наталiя
Тарасiвна

КА 272819 Залiзничний РВ
УМВС України у Львiвськiй
областi

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Федак Олег Зiновiйович

КВ 884931 Франкiвський РВ
УМВС України у Львiвськiй
областi

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Українець Володимир
Васильович

СС 793680 Снятинський РВУ
МВС України у IваноФранкiвськiй областi

437607

0.0022

437607

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Даниляк Василь
Валерiйович

КВ 386991 Стрийський МВ
УМВС України у Львiвськiй
областi

100

0.00001

100

0

0

0

Член

Гегедиш Олександр

ВР 197781 Мукачiвський МВ

100

0.00001

100

0

0

0

Наглядової
ради

Мигальович

УМВС України у Закарпатськiй
областi
Усього

33000307

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

0.1622

33000307

0

0

0

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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

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

GNG RETAIL
PUBLIC LIMITED

201298

1095 Кiпр - Нiкосiя
Лампусас Стрiт, 1

17622760846

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

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

90.25

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

Усього 17622760846

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

90.25

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

17622760846

0

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

17622760846

0

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

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
20.04.2016
90.6076
Перелiк питань та проекти рiшень з питань порядку денного Товариства 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.
Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у складi:
а) Карпа Павло Степанович - голова лiчильної комiсiї;
б) Борисов Олексiй Андрiйович та Маркевич Iгор Богданович - члени лiчильної комiсiї.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
2. Про затвердження звiту Директора Товариства за 2015 рiк.
Вирiшили: затвердити звiт Директора Товариства за 2015 рiк (додається).
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
3. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
Вирiшили: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк (додається).
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
Вирiшили: затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк (додаються).
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк (додається).
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
Вирiшили: Отриманий за 2015 рiк прибуток залишити нерозподiленим у розпорядженнi Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
7. Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
Вирiшили: визначити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2016 рiк (додаються).
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
8.Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новiй редакцiї.
Вирiшили: затвердити Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новiй редакцiї.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
9. 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).
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
10. Про спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах Товариства пiсля 1 травня
2016 року.
Вирiшили: Установити, що пiсля 1 травня 2016 року, бюлетенi для голосування на загальних зборах
Товариства засвiдчуються шляхом проставлення пiдпису корпоративного секретаря або директора
Товариства та печатки Товариства на кожнiй сторiнцi бюлетеня.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй.

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21133352

Місцезнаходження

04114 Україна м. Київ - Київ Автозаводська, 54/19

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД 075862
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 391-57-77

Факс

(044) 391-57-77

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача

Опис

Договiр вiд 26.02.2002 №016760

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Страхова компанiя Унiверсальна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20113829

Місцезнаходження

01030 Україна м. Київ - Київ вул. Б. Хмельницького, 48а

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ№569713
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з врегулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 281-61-50

Факс

(044) 281-61-50

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис

Договори укладаються у кожному конкретному випадку страхування
об`єктiв майна

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01000 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 189650
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

(044) 377-72-65

Вид діяльності

депозитарiй цiнних паперiв

Опис

Заява-приєднання до умов договору

Повне найменування юридичної особи або Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "III тисячолiття-Аудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

31215885

Місцезнаходження

79031 Україна Львівська - м. Львiв вул. Стрийська, 69, кв. 64

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2590
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(032) 245-08-08

Факс

(032) 245-08-08

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Договiр вiд вiд 06 квiтня 2010 року №1/060410

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.10.2009

297/1/09

ДКЦПФР

UA1300761004

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.010

195261522868

1952615228.68

100

Опис

Акцiї Товариства допущеннi до торгiв на фондових бiржах ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива", ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" та ПАТ
"Українська бiржа".

XI. Опис бізнесу
Мережа АЗС "ОККО" представлена в усiх регiонах України. Станом на кiнець 2016 року кiлькiсть
дiючих АЗС пiд брендом "ОККО" на всiй територiї України складала 404 АЗС. Таким чином, ПАТ
"Концерн Галнафтогаз" є компанiєю загальноукраїнського масштабу. Протягом 2016 року
Товариство стримано нарощувало присутнiсть на ключових ринках (великi мiста-мiльйонники,
зокрема Київ). Реорганiзацiя Товариства або iнших юридичних осiб за участю товариства не
проводилась.
В органiзацiйнiй структурi емiтента вiдбулися змiни, спрямованi на досягнення господарської
мети Товариства.
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 594. Cередня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 182. Фонд
оплати працi становить 357 359 тис. грн.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Протягом звiтного перiоду Емiтент не укладав договорiв про здiйснення спiльної дiяльностi.
Протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку
третiх осiб.
Нарахування амортизацiї основних засобiв Товариством по бухгалтерському облiку проводиться
згiдно дiючих стандартiв бухгалтерського облiку.
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 роцi
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", група компанiй "Роснєфть" (бренди ТНК, Formula, тощо). До компанiй другої
групи вiдносяться оператори повязанi (асоцiйованi) з т. зв. групою "Приват": ANP, Авiас, Альфанафта, 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 смарткарт «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.
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. Яскравим
пiдтвердженням обсягу здiйснюваних iнвестицiй є прирiст кiлькостi АЗС, що перебувають у
власностi компанiї. 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.
Протягом звiтного перiоду не укладалися правочини з власниками iстотної участi емiтента.
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.
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.
За 2016 рiк Товариство виплатило штрафiв на суму 111 431,87 грн.
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.
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.
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 2016 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 2016
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 вiдкрито на початку 2016 року у Києвi) та розширення /
оновлення меню iснуючих.
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 2016 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.
Товариством не затверджувалася полiтика щодо дослiджень та розробок.
Протягом звiтного 2016 року у Товариства були вiдсутнi судовi справи, за якими розглядалися
позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства або його дочiрнiх
пiдприємств, стороною в яких виступало Товариство, його дочiрнi пiдприємства, а також були
вiдстунi судовi справи, стороною в яких виступали посадовi особи емiтента.
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.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

3640783

3735755

0

0

3640783

3735755

будівлі та споруди

2317923

2338896

0

0

2317923

2338896

машини та обладнання

236931

268876

0

0

236931

268876

транспортні засоби

16651

40741

0

0

16651

40741

0

0

0

0

0

0

1069278

1087242

0

0

1069278

1087242

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

3640783

3735755

0

0

3640783

3735755

земельні ділянки
інші

Усього

Опис 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 (тис.
грн)

2863250

2532083

Статутний капітал
(тис. грн.)

195265

195265

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

195265

195265

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй 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.

Висновок

Спiввiдношення вартостi чистих активiв товариства до його статутного капiталу та
скоригованого капiталу станом на 31 грудня 2016 року вiдповiдає вимогам ч.3 ст.155
Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

6380147

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

9167

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1337652

X

X

Усього зобов'язань

X

7726966

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

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

Приватне пiдприємство
Аудиторська фiрма "III
тисячолiття-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

31215885
79031, м. Львiв, вул. Стрийська,
69/64

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

2590 18.05.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

2016
умовно-позитивна

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

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

Приватне пiдприємство
Аудиторська фiрма "III
тисячолiття-Аудит"
31215885

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

79031, м. Львiв, вул. Стрийська,
69/64
2590 18.05.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Приватне пiдприємство
Аудиторська фiрма
<< III ТИСЯЧОЛIТТЯ-АУДИТ>>
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторської дiяльностi № 2590 вiд 18.05.2001р., дiю продовжено рiшенням АПУ
№229/4 вiд 31 березня 2011 року, адреса: 79031, м. Львiв, вул. Стрийська, 69/64
р/рахунок №260093838 у ПАТ АКБ "ЛЬВIВ", м. Львiв, МФО 325268
ЄДРПОУ 31215885 КОАТУУ 4610136900 КОПФГ 120
Власникам цiнних паперiв,
керiвництву
ПАТ "Концерн Галнафтогаз"
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ"
ЗА 2016 РIК
У вiдповiдностi до Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про аудиторську
дiяльнiсть" та iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть товариств, нами, незалежною аудиторською
фiрмою приватним пiдприємством "III Тисячолiття-Аудит" (свiдоцтво №2590 про включення до Реєстру суб’єктiв
аудиторської дiяльностi, видане Рiшенням АПУ №101 вiд 18 травня 2001 р.) проведена аудиторська перевiрка
достовiрностi фiнансової звiтностi за 2016 рiк ПАТ "Концерн Галнафтогаз" станом на 31.12.2016 року. Перевiрка
проведена з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700
"Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного
аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської
перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть
керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та
достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки;
вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв, який базується на основi результатiв нашої
аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську
дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних
нормативiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання
аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та
розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур
входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивного висновку
Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов’язують нас
планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi
звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових

звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих
попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми,
вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
Нас призначили аудиторами товариства 28 березня 2017 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв на
протягом року. Таким чином, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який подано
данi, у фiнансовiй звiтностi товариства.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансовi звiти питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть висвiтлює достовiрно в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан ПАТ "Концерн Галнафтогаз" на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi результати, рух грошових
коштiв у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит".
Адреса: 79031, м. Львiв, вулиця Стрийська, будинок 69, квартира 64.
Телефон: 032-245-08-08 (тел./факс); 097-463-03-56.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторської дiяльностi № 2590 вiд 18.05.01,
дiю свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ №229/4 вiд 31 березня 2011 року
Поточний рахунок №260093838 у ПАТ АКБ "Львiв" у м. Львiв, МФО 325268
2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
Назва товариства ПАТ "Концерн Галнафтогаз"
Код ЄДРПОУ 31729918
Мiсцезнаходження 04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18
Телефон/факс +380443905770, +380322989601
Дата державної
реєстрацiї 30.10.2001 р.
Мiсцезнаходження
реєстрацiйної справи Подiльська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Основний вид дiяльностi 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Поточний рахунок № 26006001332676 в АТ "ОТП Банк" в м. Київ
МФО 300528
Посадовi особи директор Купибiда Н.I.
головний бухгалтер Українець В.В.
3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
3.1. Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №1/280317 вiд 28 березня 2017 року i
була розпочата 28 березня 2017 р. та закiнчена 27 квiтня 2017 року, про що складений акт виконаних робiт.
3.2. Для перевiрки згiдно договору були представленi установчi та реєстрацiйнi документи, фiнансова та податкова
звiтнiсть, зведенi реєстри бухгалтерського облiку, вибiрково – первиннi документи.
4. ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
ПАТ "Концерн Галнафтогаз" обрало дату переходу на МСФЗ з 01.01.12р, тому перша звiтнiсть за МСФЗ складена за
стандартами, чинними на 31.12.12р.
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв безперервностi дiяльностi, автономностi,
повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат,
нарахування, превалювання змiсту над формою, обачностi i принцип єдиного грошового вимiрника.
Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня.
Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Одиницею облiку
визначено окремий об‘єкт основних засобiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних
необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюють вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
Одиницею облiку визначено окремий об‘єкт нематерiальних активiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Товарно-матерiальнi цiнностi визнають, оцiнюють та облiковують згiдно з вимогами МСБО 2 «Запаси». Товариством
установленi такi методи оцiнки вибуття запасiв:
- запаси в дорозi – за методом iдентифiкованої собiвартостi,
- запаси на складi – за методом перiодичної середньозваженої собiвартостi.
Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги приймається оцiнка за
чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв формується виходячи iз платоспроможностi окремих
дебiторiв.
Для всiх видiв довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, роботи i
послуги резерв сумнiвних боргiв не створюється i оцiнка їх застосовується за первiсною вартiстю.

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi депозити з первiсним
строком погашення до трьох мiсяцiв.
Створення забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпускних згiдно МСБО 19 «Виплати працiвникам».
Потенцiйнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли
надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, 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. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає вiдображенню за винятком випадкiв, коли можливiсть
вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди є мало ймовiрною.
Створення забезпечення непередбачених зобов‘язань згiдно МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов‘язання та
непередбаченi активи», iснування яких пiдтвердиться невизначеними майбутнiми подiями, не повнiстю
контрольованими Товариством, а саме судовi справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є
невизначеним.
Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд». Дохiд вiд надання послуг
в фiнансовому облiку вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати
грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiй надання послуг на дату балансу.
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України. Вiдстроченi
податковi активи та зобов’язання розраховуються по всiх тимчасових рiзницях за методом балансових зобов’язань.
Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються по всiх тимчасових рiзницях, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли
вiдстрочений податок на прибуток виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або зобов’язання за
операцiєю, що не являє собою об’єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не впливає анi на бухгалтерський
прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи на збиток.
В разi придбання Товариством своїх акцiй вартiсть придбання, включаючи вiдповiднi витрати на проведення операцiї,
за вирахуванням податку на прибуток вираховується iз загальної суми капiталу як власнi викупленi акцiї до моменту
їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцiй отримана
сума включається до складу капiталу.
Дивiденди визнаються як зобов’язання i вираховуються з суми капiталу на звiтну дату тiльки, якщо вони були
оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається у звiтностi, якщо вони були
запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на звiтну дату
(коригуючi подiї), вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими
подiями, вiдображаються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є iстотними.
Для визначення суттєвостi окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i власного капiталу
товариства, за порiг суттєвостi прийнято величину у один вiдсоток вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх
зобов'язань та власного капiталу станом на кiнець минулого року.
Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат порогом суттєвостi прийнято величину, що дорiвнює
одному вiдсотку чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за минулий рiк.
5. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ ДОПОМIЖНОЇ IНФОРМАЦIЇ
5.1. Розкриття iнформацiї щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.
Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi. Рiзниця мiж розрахунковою
вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 2 667 985 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв i скоригованим статутним капiталом становить 2667985 тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного
товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
5.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв
Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що
мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається товариством.
5.3. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта
господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, ми виконали процедури, необхiднi для
отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта
господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї
ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури.
Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та
корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними
бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства

внаслiдок шахрайства низький.
6. ВИСНОВОК
За результатами перевiрки аудиторський висновок – умовно-позитивний.
Звiтнiсть ТОВАРИСТВА наведена у додатку до аудиторського висновку.
Аудиторський висновок складено у двох примiрниках, з яких перший передано ЗАМОВНИКУ, другий –
ВИКОНАВЦЮ.
Аудитор
(сертифiкат №006807) А.Я. Чух
м. Львiв 27 квiтня 2017 року
Директор
(сертифiкат №003403) О.Б. Бобрович
м. Львiв 27 квiтня 2017 року

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiйна комiсiя здiйснювала реєстрацiю акцiонерiв на
останнiх загльних зборах.

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не проводилися.

Ні

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

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

5

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів

0

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

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

20

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

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

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

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

Ні
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 (запишіть):

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

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?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не визначилось

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Загальними зборами Товариства
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Розмiщено на веб-сайтi Емiтента.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Iнформацiя про недотримання кодексу корпаритовного управлiння вiдсутня.
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

9409

17828

0

первісна вартість

1001

39867

55043

0

накопичена амортизація

1002

30458

37215

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

177992

178251

0

Основні засоби:

1010

578663

642693

0

первісна вартість

1011

1142880

1283877

0

знос

1012

564217

641184

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

3062120

3093061

0

первісна вартість

1016

3715869

3834656

0

знос

1017

653749

741595

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

858604

558086

0

інші фінансові інвестиції

1035

2132034

2666891

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

113

113

0

Відстрочені податкові активи

1045

40036

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

6858971

7156923

0

Запаси

1100

209905

229661

0

Виробничі запаси

1101

5831

16354

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

204074

213307

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

235080

153934

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

700068

87544

0

з бюджетом

1135

23686

12403

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

11710

10829

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

1759108

2585726

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

270542

371126

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1029749

969

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

63952

52236

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

35318

46621

0

Усього за розділом II

1195

4327408

3540220

0

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

1200

0

11305

0

Баланс

1300

11186379

10708448

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

195265

195265

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1440533

1438433

0

Додатковий капітал

1410

369584

390434

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

20850

0

Резервний капітал

1415

38476

38476

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

488225

800642

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

2532083

2863250

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

55306

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

5371210

4448696

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

18903

33093

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

17

699

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

5390130

4537794

0

Короткострокові кредити банків

1600

240024

284386

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

1639933

1647065

0

за товари, роботи, послуги

1615

453041

340464

0

за розрахунками з бюджетом

1620

4772

9167

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

488

2198

0

за розрахунками з оплати праці

1630

2833

6999

0

за одержаними авансами

1635

132155

7655

0

за розрахунками з учасниками

1640

2

2

0

із внутрішніх розрахунків

1645

567452

724763

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

87113

84440

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

136353

200265

0

Усього за розділом IІІ

1695

3264166

3307404

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

11186379

10708448

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки
Керівник

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

Українець В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Галнафтогаз"

Підприємство

за ЄДРПОУ

31729918

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

4168713

5448821

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 1681688 )

( 2304725 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

2487025

3144096

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

41873

126989

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 742993 )

( 490514 )

Витрати на збут

2150

( 460722 )

( 370041 )

Інші операційні витрати

2180

( 17031 )

( 27570 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

1308152

2382690

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

174978

346808

Інші фінансові доходи

2220

254231

188601

Інші доходи

2240

1983

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 524127 )

( 629749 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 302284 )

( 439282 )

Інші витрати

2270

( 500871 )

( 1746730 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

412062

102608

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-95342

-25375

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

316720

77233

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

70239

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

20850

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

79713

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

20850

-9474

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

12644

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

20850

22118

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

337570

55115

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

128715

96046

Витрати на оплату праці

2505

357359

184484

Відрахування на соціальні заходи

2510

22751

18727

Амортизація

2515

200512

167116

Інші операційні витрати

2520

501758

399344

Разом

2550

1211095

865717

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

19526522868

19526522868

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

19526522868

19526522868

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.01622

0.00396

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.01622

0.00396

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки
Керівник

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

Українець В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Галнафтогаз"

Підприємство

за ЄДРПОУ

31729918

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

1940637

2807535

Повернення податків і зборів

3005

23

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

368

118724

Надходження від повернення авансів

3020

1793945

844391

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

431

1165

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

794

913

Надходження від операційної оренди

3040

2561431

3139086

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

115897

78229

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

380512

127266

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1994530 )

( 1741065 )

Праці

3105

( 271700 )

( 168810 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 23581 )

( 24727 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 171652 )

( 136103 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

( 330 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 41959 )

( 53027 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 129693 )

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

( 2549967 )

( 2949391 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 126494 )

( 719357 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 56599 )

( 68347 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1599515

1309509

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

193091

632025

необоротних активів

3205

50593

111032

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

16313

2618

дивідендів

3220

103350

320632

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 111494 )

( 279852 )

необоротних активів

3260

( 353351 )

( 677489 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 407466 )

( 41409 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-508964

67557

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

1080982

3501997

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

2829158

3464236

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 421429 )

( 608121 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-2169605

-570360

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-1079054

806706

Залишок коштів на початок року

3405

1029749

122921

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

50274

100122

Залишок коштів на кінець року

3415

969

1029749

Примітки
Керівник

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

Українець В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Галнафтогаз"

Підприємство

за ЄДРПОУ

31729918

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
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Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки
Керівник

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

Українець В.В.
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Звіт про власний капітал
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Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

195265

1440533

369584

38476

488225

0

0

2532083

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

195265

1440533

369584

38476

488225

0

0

2532083

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

316720

0

0

316720

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

20850

0

0

0

0

0

20850

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

20850

0

0

0

0

0

20850

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-2100

0

0

-4303

0

0

-6403

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-2100

20850

0

312417

0

0

331167

Залишок на
кінець року

4300

195265

1438433

390434

38476

800642

0

0

2863250

Примітки
Керівник

Купибiда Н.I.

Головний бухгалтер

Українець В.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до рiчної звiтностi ПАТ « Концерн Галнафтогаз»
за 2016 рiк
Про компанiю.
Публiчне акцiонерне товариство “Концерн Галнафтогаз” (надалi Компанiя) є одним iз найбiльших
операторiв роздрiбного ринку нафтопродуктiв в Українi. Велику увагу Компанiя придiляє захисту
прав та iнтересiв Акцiонерiв, постiйному пiдвищенню квалiфiкацiї персоналу, застосуванню нових
технологiй, чiткому та прозорому фiнансовому плануванню i звiтностi, а також застосуванню
кращої свiтової практики у своїй комерцiйнiй дiяльностi.
Компанiя несе вiдповiдальнiсть як перед Акцiонерами та працiвниками Компанiї, що забезпечують
стабiльну роботу Компанiї та подальший її розвиток, створення нових та збереження iснуючих
робочих мiсць, так i перед суспiльством в цiлому оскiльки є невiд’ємною його частиною.
Основним видом дiяльностi Компанiї є надання в оренду й експлуатацiю власного чи
орендованого майна . Компанiя управляє мережею з 10 нафтобаз i 363 автозаправних станцiй, 335
з яких знаходяться пiд зареєстрованою торговою маркою групи "ОККО".
30 жовтня 2001 р. в процесi злиття ВАТ «Iвано-Франкiвськнафтопродукт», ВАТ
«Закарпатнафтопродукт-Ужгород» i ВАТ «Закарпатнафтопродукт-Хуст» було засноване Вiдкрите
Акцiонерне Товариство «Концерн Галнафтогаз». Це був один з небагатьох випадкiв збереження
структури, ринку та цiлiсних майнових комплексiв колишнiх облнафтопродуктiв. Статутний фонд
Товариства становив 54 млн грн. Концерн розпочав один з перших своїх успiшних проектiв —
безготiвковий розрахунок за паливо i послуги за допомогою паливних смарт-карток «ОККОкард». Постiйний рiст об`ємiв дiяльностi i тверде виконання прийнятих зобов`язань зробили
«Концерн Галнафтогаз» одним iз провiдних операторiв на ринках нафтопродуктiв захiдних i
центральних областей України. Для розширення мережi у iнших регiонах були заснованi окремi
пiдприємства: у Києвi це ТзОВ «Ресурс-2», у Тернопiльськiй областi — ЗАТ «Терра-Петролiум».
Отримано перший кредит ЄБРР (Європейський банк реконструкцiї та розвитку) по лiнiї МСП на
суму 1,2 млн. дол. США.
У 2012 роцi мережа АЗК пiд брендом «ОККО» розширилася до бiльш як 360 об’єктiв. Компанiя
змiцнила свої позицiї у схiдних та пiвденних регiонах України. Розпочалося масштабне оновлення
дизайну автозаправних комплексiв. На АЗК «ОККО» у Києвi встановлено перший в Українi
пристрiй для пiдзарядки електромобiлiв. Президент «Концерну Галнафтогаз» Вiталiй Антонов
очолив рейтинг топ-менеджерiв українських компанiй нафтової промисловостi за версiєю журналу
«Топ-100» i був визнаний одним iз двох кращих топ-менеджерiв в номiнацiї «Продавець i
маркетолог».
У 2013 роцi «Концерн Галнафтогаз» пiднявся на 18 мiсце у рейтингу 200 найбiльших компанiй
України, який щорiчно готує журнал Forbes-Україна i на 137 мiсце у Топ-500 компанiй
Центральної i Схiдної Європи, який традицiйно готує компанiя Deloitte. Програма FISHKA,
iнiцiатором якої є «Концерн Галнафтогаз», вийшла на рiвень Першої нацiональної програми
лояльностi. ЇЇ партнерами стали Райффайзен Банк Аваль, мережi супермаркетiв «Фуршет»,
магазини цифрової технiки «Алло» та «Мобiлочка». Компанiя вперше пiдготувала нефiнансовий
звiт за методологiєю GRI i широко презентувала його перед експертними й дiловими колами
Києва та Львова. Кiлькiсть АЗК пiд брендом «ОККО» зросла до 400 об’єктiв. Один iз
нововiдкритих автозаправних комплексiв (с. Гатне, траса «Одеса-Київ») було визнано кращою
заправкою СНД у липнi 2013 року.
Заява про вiдповiднiсть.
ПАТ "Концерн Галнафтогаз " обрало дату переходу на МСФЗ з 01.01.12р, тому перша звiтнiсть за
МСФЗ складена за стандартам, чинними на 31.12.12р. При цьому для порiвняння в першiй
звiтностi ПАТ "Компанiя Галнафтогаз " наводяться данi попередньої фiнансової звiтностi (на
31.12.11р.) – Баланс, «переглянутої» (трансформованої) за нормами МСФЗ для порiвняльної

iнформацiї згiдно параграфу 21 МСФЗ 1.
При складанi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв безперервностi дiяльностi
пiдприємства, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi,
нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, нарахування, превалювання змiсту над формою,
обачностi i принцип єдиного грошового вимiрника.
Операцiйне середовище.
Українська економiка в той час, як вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi
особливостi, бiльш властивi економiцi перехiдного перiоду. Цi особливостi включають, низький
рiвень лiквiдностi на ринках капiталу, високi темпи iнфляцiї, iснування валютного контролю, що
не дозволяє нацiональнiй валютi стати лiквiдним платiжним засобом за межами України.
Стабiльнiсть української економiки буде залежати вiд полiтики i дiй уряду щодо адмiнiстративних,
правових та економiчних реформ.
Українська економiка схильна до впливу ринкових коливань, змiни курсу долара i зниження
темпiв економiчного розвитку у свiтi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового
внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в
банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. У той час як
український уряд продовжує впроваджувати стабiлiзацiйнi заходи, спрямованi на пiдтримку
банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує
невизначенiсть щодо доступу до капiталу i його вартостi для Компанiя та її контрагентiв, що може
вплинути на її фiнансовий стан, результати операцiй i економiчнi перспективи.
У той час як керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи з пiдтримання економiчної
стiйкостi Компанiї в нинiшнiй ситуацiї, будь-яке ,несподiване погiршення ситуацiї в описаних
вище областях може негативно вплинути на результати дiяльностi та її фiнансовий стан .
Прийняття нових та переглянутi стандарти.
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї. Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток»
- «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують
МСФЗ»;
МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» замiнив низку положень стандарту
МСБО 27«Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть», якi стосуються питань
консолiдованої фiнансової звiтностi. Тлумачення ПКТ-12 «Консолiдацiя Пiдприємства
спецiального призначення» було скасовано. Згiдно з МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова
звiтнiсть» наявнiсть контролю визначено єдиною умовою для проведення консолiдацiї.
Нове визначення контролю, наведене в МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», передбачає
одночасну наявнiсть у iнвестора усiх трьох складових елементiв:
(а) владнi повноваження щодо пiдприємства об’єкта iнвестування;
(б) ризики або права щодо змiнних результатiв дiяльностi пiдприємства -об’єкта iнвестицiй;
(в) здатнiсть використовувати владнi повноваження щодо пiдприємства об’єкта iнвестицiй з метою
впливу на обсяг iнвестицiйного доходу.
МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» замiнює МСБО 31 «Частки у спiльних
пiдприємствах». МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» стосується порядку класифiкацiї угоди
про спiльну дiяльнiсть, у якiй двi або бiльше сторiн володiють спiльним контролем.
Тлумачення ПКТ- 13 «Спiльно контрольованi пiдприємства Немонетарнi внески учасникiв
спiльної дiяльностi» скасоване. Згiдно з МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» угоди про
спiльну дiяльнiсть класифiкуються як спiльнi операцiї або спiльнi пiдприємства залежно вiд прав
та зобов’язань сторiн у таких угодах. Крiм того, вiдповiдно до МСФЗ 11 «Угоди про спiльну
дiяльнiсть» облiк спiльної дiяльностi повинен здiйснюватись за методом участi в капiталi, у той
час як МСБО 31 «Частки у спiльних пiдприємствах» допускав використання методу пропорцiйної
консолiдацiї.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог
щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.

Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування
активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi,
яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня
2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або
iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують
МСФЗ».
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до
гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка
не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває
Товариство. Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» «вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання». Правка вимагає
розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не
припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер
взаємозв’язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов’язань. Крiм цього, з
метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi Товариства
у таких активах, та ризики, якi зв’язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття
iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi
припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не
вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває
Товариство. Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату
випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариства мають намiр використовувати цi стандарти з
дати їх вступу в дiю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї» - «Представлення
статей iншого сукупного доходу».
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного
доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний
момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у
наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере
класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на
представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi
Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде
використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства, яку буде складено пiсля того, як вона
набере чинностi.
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робiтникам» (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально
змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка
очiкується), або роз’яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи
з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати
або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» (у редакцiї
2011року). У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть» та
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28
отримав нову назву «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» та тепер
мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до
iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка
дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. Правка не вплине на фiнансове положення,
фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань».

Правки дають роз’яснення поняттю «у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на
здiйснення взаємозалiку». Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р та не вплине на
фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка»
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та
зобов’язань. Обов’язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня
2015року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з
iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова
звiтнiсть». МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолiдована та окрема
фiнансова звiтнiсть», у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт
також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 «Консолiдацiя –
Товариства спецiального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка
використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства спецiального
призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове
положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть».
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спiльнiй дiяльностi» та Iнтерпретацiю ПКI-13
«Товариства, якi спiльно контролюються – немонетарнi внески учасникiв». МСФЗ (IFRS) 11
виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної
консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють
визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт
вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на
фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах».
МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ
(IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у
МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї.
Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине
на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка
справедливої вартостi». МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки
справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли
Товариство зобов’язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки
справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається
або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове
положення та фiнансовi результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв,
починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати.
Iнтерпретацiя IFRIC 20 «Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що
розробляється вiдкритим способом». Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв,
якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову
звiтнiсть Товариства.
«Щорiчнi вдосконалення МСФЗ» (травень 2012р.) Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть
на фiнансову звiтнiсть Товариства:
МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби».Це вдосконалення роз’яснює, що основнi запаснi частини та
допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї».
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь
акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».
МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть». Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть
вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми
активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов’язання
сегменту. Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати.

Основнi засади облiкової полiтики пiдприємства.
Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня.
Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi
засоби». Одиницею облiку визначено окремий об‘єкт основних засобiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Створити групу
основних засобiв малоцiннi необоротнi активи. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв
нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюють вiдповiдно до МСБО 38
«Нематерiальнi активи». Одиницею облiку визначено окремий об‘єкт нематерiальних активiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Товарно-матерiальнi цiнностi визнають, оцiнюють та облiковують згiдно з вимогами МСБО 2
«Запаси». Товариством установленi такi методи оцiнки вибуття запасiв:
- запаси в дорозi – за методом iдентифiкованої собiвартостi,
- запаси на складi – за методом середньозваженої собiвартостi.
Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги
приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв формується
виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв.
Для всiх видiв довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю,
товари, роботи i послуги резерв сумнiвних боргiв не створюється i оцiнка їх застосовується за
первiсною вартiстю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi
депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв.
Створення забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпускних згiдно МСБО 19 «Виплати
працiвникам».
Потенцiйнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв
надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, 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. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає
вiдображенню за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою
економiчнi вигоди є мало ймовiрною.
Створення забезпечення непередбачених зобов‘язань згiдно МСБО 37 «Забезпечення,
непередбаченi зобов‘язання та непередбаченi активи», iснування яких пiдтвердиться
невизначеними майбутнiми подiями, не повнiстю контрольованими Товариством, а саме судовi
справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеним.
Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд».
Дохiд вiд надання послуг в фiнансовому облiку вiдображається в момент його виникнення
незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня
завершеностi операцiй надання послуг на дату балансу.
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства
України. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються по всiх тимчасових
рiзницях за методом балансових зобов’язань. Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються по
всiх тимчасових рiзницях, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх
балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений
податок на прибуток виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або
зобов’язання за операцiєю, що не являє собою об’єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не
впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи на збиток.
В разi придбання Товариством своїх акцiй вартiсть придбання, включаючи вiдповiднi витрати на
проведення операцiї, за вирахуванням податку на прибуток вираховується iз загальної суми
капiталу як власнi викупленi акцiї до моменту їх анулювання або повторного випуску. При
подальшому продажу або повторному випуску таких акцiй отримана сума включається до складу
капiталу.
Дивiденди визнаються як зобов’язання i вираховуються з суми капiталу на звiтну дату тiльки,

якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається у
звiтностi, якщо вони були запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати
затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на
звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної
дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо
вони є iстотними.
Iстотними вважаються подiї, сума яких перевищує 1% вiд валюти балансу, станом на 31 грудня
звiтного перiоду.
I. Нематерiальнi активи
Код за ДКУД 1801008
Групи нематерiальних активiв Код рядка Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка
(дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд зменшення
корисностi за рiк Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року
первiсна (пероцiнена) вартiсть накопи-чена аморти-зацiя первiсної (пере-оцiненої вартостi)
накопи-ченої аморти-зацiї первiсна (пере-оцiнена вартiсть) накопи-чена аморти-зацiя первiсної
(пере-оцiненої вартостi) накопи-ченої аморти-зацiї первiсна (пере-оцiнена вартiсть) накопи-чена
аморти-зацiя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - Права користування майном 020 26 26 - - - - - - - - - 26 26
Права на комерцiйнi позначення 030 - - - - - - - - - - - - Права на об'єкти промислової властивостi 040 - - - - - - - - - - - - Авторське право та сумiжнi з ним права 050 - - - - - - - - - - - - 060 6 168 6166 - - - - - 2 - - - 6168 6168
Iншi нематерiальнi активи 070 33673 24266 15197 - - 21 21 6776 - 48849 31021
Разом 080 39867 30458 15197 - - 21 21 6778 - 55043 37215
Гудвiл 090 - - - - - - - - - - - - З рядка 080 графа 14 вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi
(081) вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв (082) вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв (083) З рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань
(084) З рядка 080 графа 15 накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження
права власностi (085) -

II. Основнi засоби
Групи основних засобiв Код рядка Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка (дооцiнка
+, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд зменшення корисностi Iншi
змiни за рiк Залишок на кiнець року у тому числi
одержанi за фiнансовою орендою переданi в оперативну оренду
первiсна (пероцiнена) вартiсть знос первiсної (пере-оцiненої) вартостi зносу первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсної (пере-оцiненої) вартостi зносу первiсна (пере-оцiнена) вартiсть
знос первiсна (пере-оцiнена) вартiсть знос первiсна (пере-оцiнена) вартiсть знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельнi дiлянки 100 77480 - 3420 - - 2178 - - - - - 78722 - - - - Iнвестицiйна нерухомiсть 105 3715869 653749 126146 - - 7438 1492 89232 - 79 106 3834656 741595

---Капiтальнi витрати на полiпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - Будинки, споруди та передавальнi пристрої 120 246895 84398 3061 - - 5907 5029 5359 - 16 14
244065 84742 - - - Машини та обладнання 130 477162 240230 89324 - - 10498 8160 55044 - -98 -100 555890 287014 - - Транспортнi засоби 140 105766 89115 32467 - - 11419 10214 7172 - 5 5 126819 86078 - - - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150 75796 43960 22244 - - 2048 1353 12040 - -117 38 95875
54685 - - - Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - Багаторiчнi насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - Iншi основнi засоби 180 129665 76472 14050 - - 2195 2111 13923 - -211 -97 141309 88187 - - - Бiблiотечнi фонди 190 35 35 - - - - - - - -5 -5 30 30 - - - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 200 30081 30007 11302 - - 577 577 10964 - 361 54 41167
40448 - - - Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - Природнi ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - Iнвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - Iншi необоротнi матерiальнi активи 250 - - - - - - - - - - - - - - - - Разом 260 4858749 1217966 302014 - - 42260 28936 193734 - 30 15 5118533 1382779 - - - З рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним
законодавством обмеження права власностi (261) вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (262) 2897326
залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо) (263) 5 890
первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв (264) основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв (264.1) первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв (265) 11305
залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй (265.1) З рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування (266)
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду (267) 48616
З рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi (268) Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю (269) III. Капiтальнi iнвестицiї
Найменування показника Код рядка За рiк На кiнець року
1234
Капiтальне будiвництво 280 102300 124773
Придбання (виготовлення) основних засобiв 290 172819 49256
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних засобiв 300 13445 1889
Придбання (створення) нематерiальних активiв 310 14254 1539
Придбання (вирощування) довгострокових бiологiчних активiв 320 - Iншi 330 26568 794
Разом 340 329386 178251
Капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть (341) Фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй (342) IV. Фiнансовi iнвестицiї
Найменування показника Код рядка За рiк На кiнець року
довгостроковi поточнi
12345
А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi в:

асоцiйованi пiдприємства 350 - - дочiрнi пiдприємства 360 18079 558086 спiльну дiяльнiсть 370 - - Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств 380 - 1 акцiї 390 - - облiгацiї 400 534857 2666890 iншi 410 - - Разом (розд. А + розд. Б) 420 552936 3224977 З рядка 045 графа 4 Балансу Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:
за собiвартiстю (421) 2666891
за справедливою вартiстю (422) за амортизованою вартiстю (423) З рядка 220 графа 4 Балансу Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:
за собiвартiстю (424) за справедливою вартiстю (425) за амортизованою собiвартiстю (426) V. Доходи i витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1234
А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв 440 - 228
Операцiйна курсова рiзниця 450 29269 Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 - Штрафи, пенi, неустойки 470 684 112
Утримання об'єктiв житлово-комунального соцiально-культурного призначення 480 - Iншi операцiйнi доходи i витрати 490 11920 16691
у тому числi:
вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 491 Х непродуктивнi витрати i втрати 492 Х 929
Б. Доходи i втрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства 500 - дочiрнi пiдприємства 510 174978 302284
спiльну дiяльнiсть 520 - В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди 530 Проценти 540 Х 524127
Фiнансова оренда активiв 550 - Iншi фiнансовi доходи i витрати 560 254231 Г. Iншi доходи та витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570 1938 Доходи вiд об'єднання пiдприємств 580 - Результат оцiнки корисностi 590 - Неоперацiйна курсова рiзниця 600 - 499295
Безоплатно одержанi активи 610 - Х
Списання необоротних активiв 620 Х 1576
Iншi доходи i витрати 630 45 Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами) (631) Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за товарообмiнними (бартерними)
контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
З рядкiв 540-560 графа 4 фiнансовi витрати, уключенi до собiвартостi продукцiї основної
дiяльностi (633) VI. Грошовi кошти

Найменування показника Код рядка На кiнець року
123
Каса 640 Поточний рахунок у банку 650 446
Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660 411
Грошовi кошти в дорозi 670 112
Еквiваленти грошових коштiв 680 Разом 690 969
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошовi кошти, використання яких обмежено (691) VII. Забезпечення i резерви
Види забезпечень i резервiв Код рядка Залишок на початок року Збiльшення за звiтний рiк
Викорис-тано у звiтному роцi Сторновано використану суму у звiтному роцi Сума очiкуваного
вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення Залишок на кiнець
року
нараховано (створено) додатковi вiдраху-вання
123456789
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 18903 24630 - 10440 - - 33093
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 720 - - - - - - Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов’язань 730 - - - - - - Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю 740 - - - - - - Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактiв 750 - - - - -760 - - - - - - 770 - - - - - - Резерв сумнiвних боргiв 775 5960 - 434 - - 5526
Разом 780 24863 24630 - 10874 - - 38619
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартiсть на кiнець року Переоцiнка за рiк
збiльшення чистої вартостi реалiзацiї* Уцiнка
12345
Сировина i матерiали 800 7039 - Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 810 - - Паливо 820 482 - Тара i тарнi матерiали 830 48 - Будiвельнi матерiали 840 5223 - Запаснi частини 850 2738 - Матерiали сiльськогосподарського призначення 860 - - Поточнi бiологiчнi активи 870 - - Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880 824 - Незавершене виробництво 890 - - Готова продукцiя 900 - - Товари 910 213307 - Разом 920 229661 - * Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси"
З рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв:
вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї (921) переданих у переробку (922) оформлених в заставу (923) переданих на комiсiю (924) Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) (925) Балансу запаси, призначенi для продажу (926) IX. Дебiторська заборгованiсть
Найменування показника Код рядка Всього на кiнець року у т.ч. за строками не погашення

до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв
123456
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 940 153934 153934 - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 950 371126 371126 - Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi (951) Iз рядкiв 930 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов’язаними сторонами (952) X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей
Найменування показника Код рядка Сума
123
Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960 929
Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970 Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв за якими на кiнець року не прийнято
(позабалансовий рахунок 072) 980 XI. Будiвельнi контракти
Найменування показника Код рядка Сума
123
Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110 Заборгованiсть на кiнець звiтного року:
валова замовникiв 1120 валова замовникам 1130 з авансiв отриманих 1140 Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150 Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160 XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
123
Поточний податок на прибуток 1210 Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року 1220 221053
на кiнець звiтного року 1225 120559
Вiдстроченi податковi зобов’язання:
на початок звiтного року 1230 181017
на кiнець звiтного року 1235 175865
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240 95342
у тому числi:
поточний податок на прибуток 1241 зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242 100494
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов’язань 1243 -5152
Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250 у тому числi:
поточний податок на прибуток 1251 зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252 збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов’язань 1253
XI. Використання амортизацiйних вiдрахувань
За звiтний рiк нараховано амортизацiю у розмiрi 164 813 тис. грн.
Подiї пiсля дати балансу
Пiсля 31 грудня 2016 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося
подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.
Директор Купибiда Назар Iванович

Головний бухгалтер Українець Володимир Васильович
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

