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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
Управлінському персоналу та акціонеру Акціонерного товариства «Укргазвидобування» 
Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 
Думка із застереженням 

 
Ми провели аудит фінансової звітності Акціонерного товариства «Укргазвидобування» 
(«Товариство»), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, та 
звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі та 
звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 
 

На нашу думку, за виключенням впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, та його фінансові результати 
і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності («МСФЗ») та відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності («Закон про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність»). 
 
Основа для думки із застереженням 
 
Як викладено у Примітці 10 до цієї фінансової звітності, в липні 2018 року Арбітражний інститут 
торгової палати Стокгольму виніс Часткове Остаточне Рішення про розірвання договору про спільну 
діяльність між Товариством, Місен Ентерпрайзес АБ та ТОВ «Карпатигаз». Після розірвання договору 

станом на 31 грудня 2019 та 2018 року Товариство обліковувало цю інвестицію в складі інших 
оборотних активів в сумі 1 196 273 тисячі гривень та 1 290 629 тисяч гривень, відповідно, що 
являється відхиленням від МСФЗ. 
 
На нашу думку, після розірвання договору про спільну діяльність, Товариство мало визнати в цій 
фінансовій звітності свою частку в активах та зобов’язаннях, які виникають із цього договору після 

його розірвання. Вплив цих відхилень на фінансову звітність станом на та за роки, що закінчилися 

31 грудня 2019 та 2018 року, не можливо достовірно визначити.  
 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно 
з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних 
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 

вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 
застереженням. 
 
Пояснювальний параграф 
 

Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 2 до цієї фінансової звітності, у якій йдеться про те, що вплив 
політичної та економічної ситуації, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання, 
неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть мати суттєвий вплив на економіку 
України та операційну діяльність Товариства. Нашу думку не було модифіковано щодо цього 
питання. 
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Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими 
під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті 
нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо цієї 
фінансової звітності. Ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань, 
описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, ми визначили, що нижче 

описані питання є ключовими питаннями аудиту, інформацію щодо яких слід відобразити в нашому 
звіті.  
 

Ключове питання аудиту  Як відповідне ключове питання було 
розглянуто під час нашого аудиту 

Визначення справедливої вартості 
основних засобів 
 
Товариство застосовує модель переоцінки для 

обліку своїх основних засобів. Як зазначено у 

Примітці 5 «Основні засоби та незавершені 
капітальні інвестиції» до фінансової звітності, 
остання оцінка справедливої вартості основних 
засобів була проведена станом на 1 жовтня 
2019 року на підставі звіту з оцінки, наданого 
незалежним професійним оцінювачем. За 

результатами переоцінки Товариство визнало 
загальну дооцінку в сумі 1 482 937 тисяч 
гривень (у тому числі 4 960 873 тисяч гривень 
уцінки в складі інших операційних витрат та 
6 443 810 тисяч гривень дооцінки у складі 
іншого сукупного доходу). 

 
Визначення справедливої вартості основних 
засобів є ключовим питанням аудиту, оскільки 

вимагає застосування суб’єктивних вхідних 
даних та припущень, які не піддаються 
спостереженню. Окрім того, модель 
справедливої вартості є надзвичайно чутливою 

до певних припущень, які використовуються 
для визначення економічного знецінення, таких 
як обсяги видобутку вуглеводнів, ціна реалізації 
природного газу, ставка дисконтування. 
 
Детальна інформація зазначена в Примітці 5 
«Основні засоби та незавершені капітальні 

інвестиції», а також в Примітці 27 «Справедлива 
вартість» та в Примітці 30 «Істотні облікові 
оцінки та судження». 

 Ми отримали розуміння та здійснили оцінку 
політики, процесів, методів та припущень 
Товариства, використаних для оцінки 
справедливої вартості основних засобів. 

 

Із залученням наших фахівців з оцінки ми 
виконали такі процедури: 
 
 оцінку того, чи відповідає застосована 

методологія та використана модель 
вимогам міжнародних стандартів оцінки; 

 
 критичний розгляд суджень керівництва та 

аналіз обґрунтованості припущень, 
використаних під час визначення 
справедливої вартості, на підставі нашого 
досвіду роботи з Товариством, наших знань 

про його господарську діяльність та галузь, 
у якій Товариство провадить свою 
діяльність; 

 
 оцінку правильності вхідних даних, 

використаних у моделі оцінки, шляхом 
перевірки їх, на вибірковій основі, до 

первинних документів; 
 

 перевірку математичної правильності 
моделі та коректності сум, відображених та 
поданих у фінансовій звітності; 
 

 оцінку повноти та правильності інформації, 

яка розкривається у фінансовій звітності. 
 
За результатами нашого тестування не було 
виявлено жодних cуттєвих проблемних питань. 

 
Інша інформація 
 
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі 
звіту про корпоративне управління (але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо 
неї), який ми отримали до дати цього звіту аудитора, і річної інформації емітента цінних паперів, яку 

ми очікуємо отримати після цієї дати. 
 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 
висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
 
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 
інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 

інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця 
інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами 
роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує 

суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили 
таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.
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Коли ми ознайомимося з річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що 

вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, 

кого наділено найвищими повноваженнями. 
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 
 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ та Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність та за таку 
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки. 
 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 

персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 
 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить 

нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, 
що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
 
 Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 

може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 
заходами внутрішнього контролю. 

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

 Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом. 

 Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих 
аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, 
що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, 
ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою 
діяльність на безперервній основі. 

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

 

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



 

iv 
 
 
 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 

могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 
 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності 

поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому 
звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 
розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання 
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть 
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.  
 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

 
27 грудня 2019 року року на засіданні Загальних Зборів Акціонерів нас призначили аудиторами 
Товариства. З урахуванням продовження та поновлення призначень, ми виконували аудиторське 

завдання з 1 березня 2016 року по дату цього звіту. 
 
Ми підтверджуємо, що звіт незалежного аудитора узгоджено з додатковим звітом для аудиторського 
комітету, яким виступає Ревізійна комісія Товариства.  

 
Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені МСА чи статтею 6, пунктом 4 Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та що ключовий партнер з 
аудиту та аудиторська фірма були незалежними по відношенню до Товариства при проведенні 
аудиту.  
 

Основні відомості про аудиторську фірму 
 
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ». 
 
Місцезнаходження та фактичне місце розташування аудиторської фірми: Україна, 01033, м. Київ, 

вул. Жилянська, 48,50а. 

 
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» внесене 
до розділів «Суб’єкти аудиторської діяльності», «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, що становлять суспільний 
інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності АПУ за №1973». 
 

 
 

Сертифікований аудитор Сергій Кулик 
 
 

 
Сертифікат аудитора Серія А № 007492 
Аудиторської палати України, виданий 21 грудня 2017 року 

згідно з рішенням Аудиторської палати України № 353/2 
дійсний до 21 грудня 2022 року 
 
ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» 
вул. Жилянська, 48, 50а, м. Київ, 01033, Україна 
 
 

16 березня 2020 року 
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1. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО ТА ЙОГО ОПЕРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» (надалі – «Товариство») було створене 28 серпня 
1998 року як дочірня компанія, що повністю належить Національній акціонерній компанії «Нафтогаз 
України» (надалі – НАК «Нафтогаз України» або «Акціонер»), в ході реформування нафтогазової галузі 
України. НАК «Нафтогаз України» знаходиться у власності держави Україна. 27 грудня 2012 року 
Товариство було реорганізоване в Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» з Дочірньої 
компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» згідно розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 13 червня 2012 року. Рішенням акціонера 21 травня 2018 року було змінено тип Товариства 
із публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Товариство здійснює пошук 
і розвідку родовищ нафти і газу, їх розробку, а також видобуток, транспортування і переробку 
вуглеводневої сировини і реалізацію нафтопродуктів. 
 

Станом на 31 грудня 2019 року до складу Товариства входили три видобувні управління, управління з 
буріння та ремонту свердловин, управління з переробки газу і газового конденсату, а також науково-
дослідні та допоміжні підрозділи. Жоден з цих підрозділів не є юридичною особою.  
 

Юридична адреса Товариства: вул. Кудрявська, 26/28, Київ, Україна. 
 

Ця фінансова звітність затверджена до випуску від імені Товариства 16 березня 2020 року. 
 
 

2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ  
 

Протягом 2019 року українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після декількох років 
політичних та економічних потрясінь. Рівень інфляції в Україні знизився до 4.1% у 2019 році порівняно 
з 9.8% у 2018 році, а зростання ВВП оцінюється на очікуваному рівні у 3.5% (після зростання у 3.3% у 
2018 році). 
 
Після декількох років падіння, українська гривня укріпилася відносно Євро на 17% і відносно долару 
США на 14% (Примітка 29). Серед значущих факторів у цьому напрямку є успішний запуск програми 
МВФ наприкінці 2018 року, високий рівень доходів експортерів агропромислової продукції, 
стримування ліквідності у гривні та стабільно високий рівень надходжень валюти через державні 
боргові папери. 
 
Починаючи з квітня 2019 року Національний банк України («НБУ») розпочав цикл на полегшення 
обмежень в своїй монетарній політиці, а також поступово знижував свою облікову ставку вперше за 
останні два роки, з 18.0% в квітні 2019 року до 10.0% у березні 2020 року, що підкріплено стабільним 
прогнозом щодо зниження інфляції. 
 
У грудні 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-місячну програму кредитування для України Standby («SBA») 
у загальній сумі 3.9 мільярда доларів США. Україна вже отримала від МВФ та ЄС 2 мільярди доларів 
США, а також кредитні гарантії від Світового банку на суму 750 мільйонів доларів США. Затвердження 
програми МВФ істотно підвищує здатність України виконати свої валютні зобов’язання у 2020 році, що 
зрештою сприятиме фінансовій та макроекономічній стабільності в країні. В той же час, МВФ буде 
приймати рішення щодо наступних траншів, базуючись на прогресі з боку України у виконанні вимог 
Меморандуму економічного та політичного співробітництва, що має відбуватись протягом 
впровадження програми SBA.  
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2.  ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
На 2020 рік в Україні заплановані суттєві виплати з публічного боргу, що буде потребувати мобілізації 
значних фінансових ресурсів як всередині країни, так і за її межами, що буде відбуватись у середовищі, 
де виклики для економік, що розвиваються, дедалі зростають. Крім того, тенденції щодо падіння 
промислового виробництва у другому півріччі 2019 року можуть продовжуватися й у 2020 році. 
 
Протягом березня-квітня 2019 року в Україні відбулись президентські вибори, а за ними – позачергові 
парламентські вибори у липні 2019 року. Ступінь невизначеності щодо майбутнього напрямку реформ 
у 2020 році залишається дуже високим. 
 
Крім того, 16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 
логічних неузгодженостей у податковому законодавстві « № 465-IX та Закон «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 
логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 466-IX. Ці закони запроваджують зміни до 
податкової та фінансової звітності в Україні. Закон № 465-IX був підписаний президентом України та 
набув чинності з 27 лютого 2020 року. Закон № 466-IX переданий на підпис президенту. Товариство 
наразі аналізує вплив цих законів на подання фінансової та податкової звітності у наступних періодах. 
Незважаючи на деякі покращення у 2019 році, остаточний результат політичної та економічної ситуації 
в Україні та її наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший суттєвий вплив 
на економіку України та діяльність Товариства. 
 
Державне регулювання ринку природного газу в Україні 
 
В Україні здійснюється перехід від ринку природного газу, що частково регулюється Державою до 
ринку, який діє діє за принципами вільної та добросовісної конкуренції. Держава не втручається у 
функціонування ринку, крім випадків, коли це необхідно для усунення вад ринку або забезпечення 
інших загальносуспільних інтересів, за умови що таке втручання здійснюється у мінімально достатній 
спосіб. 
 
Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником 
та споживачем, крім окремих випадків, коли Кабінет Міністрів України (далі – «КМУ») покладає 
спеціальні обов’язки (далі – «спеціальні обов’язки» або «ПСО») на НАК «Нафтогаз України» щодо 
закупівлі природного газу власного видобутку у Товариства. Поточні діючі правила ПСО описані у 
Постанові КМУ від 19 жовтня 2018 року № 867 «Про затвердження Положення про покладення 
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», що діятиме з 1 листопада 2018 року до 
1 травня 2020 року (далі – «Постанова №867»). 
 
Відповідно до Постанови 867 ціна реалізації природного газу власного видобутку Товариством НАК 
«Нафтогаз України» визначається на рівні ціни в рамках ПСО за вирахуванням торгівельної надбавки 
(націнки) НАК «Нафтогаз України» на рівні 1.917 відсотка зазначеної ціни. 
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2.  ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
В квітні-травні 2019 року КМУ постановами № 293 та № 380, змінив механізм визначення ціни на 
природний газ в рамках ПСО на меншу з чотирьох: 
 

 середня арифметична ціна продажу природного газу для промислових споживачів за умови 
попередньої оплати до періоду поставки газу, що діяла у місяці, який передує продажу; 

 середня митна вартість імпортного природного газу, за підсумками місяця, що передує місяцю 
продажу, яка публікується Міністерством економічного розвитку і торгівлі; 

 середньозважена ціна місячного ресурсу природного газу для газового місяця продажу за 
результатами електронних біржових торгів, що мали місце у місяці, який передує місяцю продажу; 
або 

 ціна продажу природного газу, передбачена у Постанові № 867.  
 
24 січня 2020 року Кабінет Міністрів України постановою № 17 змінив механізм розрахунку ціни 
реалізації природного газу в рамках ПСО з 1 січня 2020 року. Згідно нової формули оптова ціна 
природного газу на поточний місяць буде включати середньоарифметичне значення фактичних цін 
природного газу на наступну добу поставки газу на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 
числа місяця постачання газу, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України, тариф на 
послуги транспортування природного газу на міждержавних з’єднаннях та торгівельну надбавку. 
 
Компенсація різниці у цінах на продаж та ринковою ціною природного газу та інші види 
фінансової підтримки держави 
 
Відповідно до частини 7 статті 11 Закону України «Про ринок природного газу», суб’єкт ринку 
природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, має право на отримання компенсації 
економічно обґрунтованих витрат, здійснених таким суб’єктом, зменшених на доходи, отримані у 
процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня 
прибутку, відповідно до порядку, затвердженого КМУ.  
 
Для Товариства розрахунок компенсації має бути визначений з урахуванням ч.2 ст.12 Закону України 
«Про ринок природного газу», яка передбачає, що постачання природного газу здійснюється за цінами, 
що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим 
Законом. Відповідно, допустимий рівень прибутку для Товариства має визначатися виходячи з 
ринкової ціни природного газу, тобто компенсації має підлягати різниця між ринковою ціною 
природного газу та ціною, яка була встановлена для Товариства відповідними постановами Кабінету 
Міністрів України. 
 
Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності відповідне рішення Кабінетом Міністрів України 
не прийняте. Відповідно, протягом 2019 та 2018 років Товариство не отримувало компенсацію як 
суб’єкт, на якого покладаються спеціальні обов’язки та не визнавало жодних доходів. 
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3. ЗАЛИШКИ ТА ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 
 

Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має здатність контролювати іншу 
сторону, знаходиться під спільним контролем або може здійснювати істотний вплив або спільний 
контроль над іншою стороною під час прийняття фінансових та операційних рішень. Під час розгляду 
взаємовідносин із кожною можливою пов’язаною стороною необхідно приділяти увагу сутності 
відносин, а не тільки їх юридичній формі. 
 

Товариство здійснює значну кількість операцій з Акціонером, іншими українськими підприємствами, 
що контролюються НАК «Нафтогаз України» та спільними підприємствами. Як зазначено у Примітці 1, 
Товариство знаходиться під кінцевим контролем Уряду України, відповідно, усі контрольовані 
державою підприємства вважаються пов’язаними сторонами під спільним контролем. 
 

Операції з пов’язаними сторонами можуть здійснюватися на умовах, які не обов’язково можуть бути 
доступними для непов’язаних сторін.  
 

Операції з НАК «Нафтогаз України». За 2019 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) НАК «Нафтогаз України» склав 90% (2018 рік: 88%) від загальної суми чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Непогашена дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками за авансами виданими та інша 
поточна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2019 та 2018 років становила 96% та 98% від 
загальної суми дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторської 
заборгованості за розрахунками за авансами виданими та іншої поточної дебіторської заборгованості, 
відповідно. Також, у 2019 році існувала заборгованість Товариства перед НАК «Нафтогаз України», яка 
складала 15% (2018 рік: 13%) від загального залишку поточної кредиторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги та поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами.  
 

Станом на 31 грудня 2019 року вартість оборотних активів НАК «Нафтогаз України», переданих в заставу 
по короткостроковому кредиту Товариства, становила 2 126 746 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 
2 537 500 тисяч гривень) (Примітка 13). 
 

Операції з іншими пов’язаними сторонами. У 2019 та 2018 роках Товариство не мало операцій та 
залишків з іншими пов’язаними сторонами, які б перевищували 10% від загальної суми відповідних 
балансів чи залишків.  
 

Станом на 31 грудня 2018 року вартість оборотних активів іншої пов’язаної сторони, переданих в 
заставу по короткостроковому кредиту Товариства, становила 1 457 289 тисячі гривень (Примітка 13). 
 

Операції із підприємствами контрольованими державою. До цих підприємств належать державні 
банки, а саме: АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк» та АТ КБ «Приватбанк». Станом на 
31 грудня 2019 року гроші та їх еквіваленти у державних банках становили 100% від загальної суми 
(31 грудня 2018 року: 100%). Також підприємство мало короткострокові позики у державних банках що 
складали 96% на 31 грудня 2019 року від загальної суми (31 грудня 2018 року: 98%). В 2019 та 2018 
роках Товариство не мало операцій та залишків з іншими компаніями, акціонером яких безпосередньо 
чи опосередковано є органи державної влади, які б перевищували 10% від загальної суми відповідних 
операцій чи залишків. 
 

Виплати провідному управлінському персоналу. Провідний управлінський персонал Товариства 
нараховував 6 та 5 осіб станом на 31 грудня 2019 та 2018 років відповідно. Компенсація провідному 
персоналу складається з грошових виплат, окладів за контрактами, премій та інших виплат, 
передбачених колективним договором. Виплати провідному управлінському персоналу Товариства у 
2019 році становили 76 960 тисяч гривень (2018 рік: 63 784 тисяч гривень).  
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4. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 
Рух нематеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в нематеріальні активи за роки, які 
закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 року, представлений наступним чином:  
 

 

Права на 
геологічне 

вивчення та 
видобування 

корисних 
копалин  

Інші 
нематеріальні 

активи  

Незавершені 
капітальні 
інвестиції  Всього 

        
Чиста балансова вартість станом 

на 31 грудня 2017 року  1 392 632  248 125  77 601  1 718 358 
        
Первісна вартість 1 554 750  281 826  88 579  1 925 155 
Накопичена амортизація та 

резерв на зменшення 
корисності (162 118)  (33 701)  (10 978)  (206 797) 

        
Надходження та переміщення 166 662  160 791  (44 751)  282 702 
Вибуття (661)  -  -  (661) 
Амортизація (92 338)  (49 080)  -  (141 418) 
Збитки від зменшення корисності, 

крім переоцінки -  (8)  (24 901)  (24 909) 

        
Чиста балансова вартість станом 

на 31 грудня 2018 року  1 466 295  359 828  7 949  1 834 072 

        
Первісна вартість  1 678 978  438 031  43 828  2 160 837 
Накопичена амортизація та 

резерв на зменшення 
корисності (212 683)  (78 203)  (35 879)  (326 765) 

        
Надходження та переміщення 341 531   113 003   13 638    468 172  
Вибуття (16)   (47 865)   (31)   (47 912)  
Амортизація (114 918)   (79 005)   -   (193 923)  
Збитки від зменшення корисності, 

крім переоцінки (42 719)   (90)   -   (42 809)  

        
Чиста балансова вартість станом 

на 31 грудня 2019 року  1 650 173    345 871   21 556   2 017 600  

        
Первісна вартість 2 019 438   496 302   57 157   2 572 897  
Накопичена амортизація та 

резерв на зменшення 
корисності (369 265)  (150 431)  (35 601)  (555 297) 

 
У 2019 році Товариство відобразило у складі інших операційних витрат знецінення нематеріальних 
активів у сумі 42 809 тисяч гривень. 
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5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 
Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій в основні засоби за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 року, представлений 
наступним чином:  
 

 

Активи 
розвідки, 

оцінки  
та буріння  

Нафто-
газовидобувні 

активи  

Нафто-
газопереробні 

активи  

Автозаправні 
станції  Інші  

Незавершені 
капітальні 
інвестиції   Всього 

              
Чиста балансова вартість станом 

на 31 грудня 2017 року 3 306 034   86 740 781   2 033 794   42 860   351 952   11 711 075   104 186 496 
              
Первісна вартість 3 306 034  86 740 781  2 033 794  42 860  886 242  12 545 510  105 555 221 
Накопичений знос та резерв на 

зменшення корисності -  -  -  -  (534 290)  (834 435)  (1 368 725) 
              
Надходження та переміщення 1 918 288  11 696 489  102 793  (826)  (142 501)  11 147 424  24 721 667 
Вибуття (100 312)  (43 462)  (59)  (68)  (598)  (124 931)  (269 430) 
Амортизація (904 346)  (9 581 084)  (181 699)  (2 578)  (19 856)  -  (10 689 563) 
Збитки від зменшення корисності, 

крім переоцінки -  (935 569)  (1 886)  (29)  648  (235 931)  (1 172 767) 

              
Чиста балансова вартість станом 

на 31 грудня 2018 року 4 219 664  87 877 155  1 952 943  39 359  189 645  22 497 637  116 776 403 

              
Первісна вартість 5 000 534  98 352 497  2 136 638  41 763  752 263  23 182 305  129 466 000 
Накопичений знос та резерв на 

зменшення корисності (780 870)  (10 475 342)  (183 695)  (2 404)  (562 618)  (684 668)  (12 689 597) 
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5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 

 

Активи 
розвідки, 

оцінки  
та буріння  

Нафто- 
газовидобувні 

активи  

Нафто-
газопереробні 

активи  

Автозаправні 
станції  Інші  

Незавершені 
капітальні 
інвестиції   Всього 

              
Чиста балансова вартість станом 

на 31 грудня 2018 року  4 219 664  87 877 155  1 952 943  39 359  189 645  22 497 637  116 776 403 
              
Первісна вартість  5 000 534  98 352 497  2 136 638  41 763  752 263  23 182 305  129 466 000 
Накопичений знос та резерв на 

зменшення корисності  (780 870)  (10 475 342)  (183 695)  (2 404)  (562 618)  (684 668)  (12 689 597) 
              
Надходження та переміщення 7 640 520  13 293 054  1 142 115  4 810  231 801  4 749 243  27 061 543 
Вибуття (14 354)  (130 798)  (3 449)  (3)  (206)  (597 210)  (746 020) 
Амортизація (1 206 418)  (11 052 415)  (257 816)  (2 394)  (21 627)  -  (12 540 670) 
Збитки від зменшення корисності, 

крім переоцінки (24 246)  (53 204)  (195)  -  (256)  (3 080 410)  (3 158 311) 
Переоцінка (1 572 371)   2 676 225   396 983  (17 900)  -  -  1 482 937 

              
Чиста балансова вартість станом 

на 31 грудня 2019 року 9 042 795  92 610 017  3 230 581  23 872  399 357  23 569 260  128 875 882 

              
Первісна вартість  9 347 849   95 445 282  3 319 442  24 403   876 848  27 304 469  136 318 293 
Накопичений знос та резерв на 

зменшення корисності  (305 054)   (2 835 265)  (88 861)  (531)  (477 491)   (3 735 209)  (7 442 411) 
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5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
Товариство залучило професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості своїх 
основних засобів станом на 1 жовтня 2019 року. Справедлива вартість була визначена на основі 
амортизованої вартості заміщення або ринкових даних відповідно до Міжнародних стандартів оцінки. 
Беручи до уваги характер основних засобів Товариства, справедлива вартість визначалася з 
використанням залишкової вартості заміщення спеціалізованих активів, і на основі використання 
ринкових доказів для неспеціалізованих активів. Метод залишкової вартості заміщення базується на 
аналізі вартості відтворення або заміни об’єктів основних засобів, з коригуванням на фізичний, 
функціональний чи економічний знос і старіння. Залишкова вартість заміщення оцінювалася на основі 
внутрішніх джерел та аналізу наявної інформації про ринок для аналогічних об’єктів основних засобів 
(опублікованої інформації, каталогів, статистичних даних тощо), а також галузевих експертів і 
постачальників. 
 
У результаті проведення переоцінки основних засобів Товариство відобразило загальну дооцінку в 
сумі 1 482 937 тисяч гривень (у тому числі 4 960 873 тисяч гривень уцінки в складі інших операційних 
витрат та 6 443 810 тисяч гривень дооцінки у складі іншого сукупного доходу). 
 
У 2019 році, Товариство капіталізувало до незавершеного будівництва витрати на амортизацію в сумі 
1 692 763 тисяч гривень (2018 рік: 1 691 582 тисячі гривень). У 2019 році амортизація основних засобів 
в сумі 104 840 тисяч гривень була включена до складу інших витрат. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року первісна вартість повністю замортизованих об’єктів, які ще 
використовуються, становила 15 380 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 258 659 тисяч гривень). 
 
Станом на 31 грудня 2019 року основні засоби чистою балансовою вартістю у розмірі 83 860 тисяч 
гривень (31 грудня 2018 року: 82 214 тисяч гривень) були використані в якості забезпечення одержаних 
кредитів (Примітка 13). 
 
Станом на 31 грудня 2019 року до складу незавершених капітальних інвестицій включено 
нафтогазовидобувні активи в стадії будівництва в сумі 17 451 579 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 
17 265 649 тисяч гривень). 
 
Протягом 2019 року, Товариство визначило перелік основних засобів та незавершених капітальних 
інвестицій, в тому числі ряд свердловин, по котрим, на дату складання цієї звітності, керівництво наразі 
не очікує отримання економічних вигід від їх експлуатації, у зв’язку з чим в цій фінансовій звітності було 
відображено повне знецінення останніх в сумі 3 158 311 тисячі гривень (2018 рік: 1 172 767 тисяч 
гривень), у тому числі 3 054 534 тисяч гривень у складі інших операційних витрат (2018 рік: 270 539 
тисяч гривень) та 103 777 тисяч гривень у складі іншого сукупного доходу (2018 рік : 902 228 тисяч 
гривень). 
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6. ЗАПАСИ 
 

 

31 грудня 
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

    
Запасні частини 1 065 050  736 028 
Сировина та матеріали 563 849  674 312 
Будівельні матеріали 284 790  130 456 
Сира нафта власного виробництва та газовий конденсат 205 187  296 789 
Продукти нафтогазопереробки  179 143  197 392 
Інша готова продукція 60 532  35 170 
Незавершене виробництво 12 016  16 574 
Інші запаси 251 236  207 259 

    
Всього 2 621 803  2 293 980 

 
Станом на 31 грудня 2019 року запаси балансовою вартістю 88 434 тисячі гривень (31 грудня 2018 року: 
106 906 тисяч гривень) були використані в якості забезпечення банківських позик (Примітка 13). 
 
В 2019 році втрати від знецінення запасів становили 367 278 тисяч гривень (2018 рік: 73 805 тисяч 
гривень) та були включені до складу інших операційних витрат (Примітка 21). 
 
 
7. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ 
 

 

31 грудня 
2019 року  

31 грудня 
2018 року 

    
Дебіторська заборгованість за природний газ 9 740 449  16 822 827 
Інша дебіторська заборгованість 54 655  469 250 
Мінус: резерв під очікувані кредитні збитки (3 702)  (385 430) 

    
Всього 9 791 402  16 906 647 

 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги також включає заборгованість від 
пов’язаних сторін (Примітка 3). 
 
Середній термін надання кредиту на придбання газу покупцями згідно договірних умов становить 20 
банківських днів. Протягом даного періоду відсотки на непогашену дебіторську заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги не нараховуються. Інша готова продукція реалізуються на умовах 
попередньої оплати. 
 
Товариство на постійній основі оцінює резерв під збитки на дебіторську заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь термін.  
 
Протягом поточного звітного періоду не відбулось змін в припущеннях та методах оцінки очікуваних 
кредитних збитків. 
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7. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
У наведеній нижче таблиці вказано рух очікуваних кредитних збитків за весь термін, визнаних щодо 
торгової дебіторської заборгованості відповідно до спрощеного підходу, викладеним в МСФЗ 9:  
 

 2019  2018 

    
Залишок станом на 1 січня (385 430)  (117 146) 
Створення резерву на зменшення корисності (1 838)  (273 861) 
Сторнування резерву на зменшення корисності 817  838 
Рекласифікація між статтями дебіторської заборгованості та суми, списані 

протягом року як безнадійні 382 749  4 739 

    
Залишок станом на 31 грудня (3 702)  (385 430) 

 
У наведених нижче таблицях вказано профіль ризиків дебіторської заборгованості за продукцію, 
товари, роботи, послуги на основі матриці оціночних резервів Товариства станом на 31 грудня 2019 та 
2018 років.  
 
 Торгова дебіторська заборгованість – кількість днів прострочки 

31 грудня 2019 року 
Не 

прострочена 1-90 91 - 180 181 - 270 271 - 365 >365 Всього 

        
        
Торгова дебіторська 
заборгованість 5 921 666 3 870 804 - - - 2 634 9 795 104 

        
Коефіцієнт очікуваних 
кредитних збитків 0% 0% н/а н/а н/а 100%  

        
Очікувані кредитні збитки 
за весь період - 1 068 - - - 2 634 3 702 

 
 Торгова дебіторська заборгованість – кількість днів прострочки 

31 грудня 2018 року 
Не 

прострочена 1-90 91 - 180 181 - 270 271 - 365 >365 Всього 

        
        
Торгова дебіторська 

заборгованість 8 794 033 8 106 793 18 581 43 339 24 744 304 587 17 292 077 

        
Коефіцієнт очікуваних 

кредитних збитків 0% 0% 69% 100% 100% 100%  
        
Очікувані кредитні збитки 

за весь період - - 12 760 43 339 24 744 304 587 385 430 
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8. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ  
 

 

31 грудня 
2019 року  

31 грудня 
2018 року 

    
Передоплати з рентної плати 279 399  4 717 
Передоплати з акцизного податку 99 431   181 903 
Податок на додану вартість до відшкодування 41 199  34 437 
Передоплати з податку на прибуток 707  680 
Інше 6 541  6 194 

    
Всього 427 277   227 931 

 
 
9. ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 
 
 31 грудня 

2019 року 
 31 грудня 

2018 року 

    
Грошові кошти на банківських рахунках 97 565  212 674 
Каса 884  598 

    
Всього 98 449  213 272 

 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років частина грошових коштів Товариства була обмежена у 
використанні згідно рішення суду в рамках одного із судових позовів щодо Товариства, а також у 
вигляді гарантій Товариства по виконанню своїх контрактних зобов’язань (Примітка 10).  
 
Товариство на постійній основі оцінює резерв під збитки по грошовим коштам в сумі, що дорівнює 
очікуваним кредитним збиткам. 
 
Всі грошові кошти в банках оцінюються як такі, що мають низький кредитний ризик на кожну звітну 

дату, оскільки вони утримуються в українських державних банках з високим кредитним рейтингом. 

 
 
10. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ 
 
 31 грудня 

2019 року 
 31 грудня 

2018 року 

    
Внески по розірваному договору про спільну діяльність  1 196 273  1 290 629 
Авансові платежі на розмитнення 123 020  493 433 
Грошові кошти, обмежені у використанні 54 412  353 509 
Незареєстровані податкові накладні 48 570  94 774 
Інші оборотні активи 11  6 

    
Всього 1 422 286  2 232 351 

 
Внески по розірваному договору про спільну діяльність. До складу інших оборотних активів 
включено внески по розірваному договору про спільну діяльність № 3, укладеному 10 червня 
2002 року між Товариством, Місен Ентерпрайзес АБ та ТОВ «Карпатигаз».   
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10.  ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
На момент укладення, головним завданням даного проекту був розвиток виробничих потужностей та 
сучасних технологій виробництва, що дозволило б збільшити обсяги видобутку вуглеводнів. Основні 
активи спільної діяльності були розташовані на території України: у Львівській, Полтавській та 
Харківській областях. 
 
В липні 2016 року, в рамках визначення правомірності договору про спільну діяльність, Товариство 
розпочало провадження в Стокгольмському арбітражі щодо розірвання або визнання недійсним 
даного договору. В липні 2018 року Арбітражний інститут торгової палати Стокгольму виніс Часткове 
Остаточне Рішення про розірвання договору про спільну діяльність. Арбітражний Трибунал встановив, 
що договір про спільну діяльність було порушено як Місен Ентерпрайзес АБ, так і ТОВ «Карпатигаз» та, 
відтак, розірвано через зміну обставин і неможливість продовжувати спільну діяльність. 
 
У зв’язку із прийнятим рішенням про розірвання договору про спільну діяльність Товариство, станом 
на дату розірвання договору та на звітну дату, відобразило балансову вартість інвестицій по вказаному 
договору у складі інших оборотних активів. Станом на 31 грудня 2019 року рекласифікована частина 
інвестицій становила 1 196 273 тисячі гривень (31 грудня 2018 року: 1 290 629 тисяч гривень). Наразі 
керівництво вчиняє дії, спрямовані на врегулювання з іншими учасниками розірваного договору про 
спільну діяльність питань щодо розподілу активів та зобов’язань спільного підприємства.  
 
Передбачається, що активи спільної діяльності будуть передані у власність Товариству. Компенсація 
Місен Ентерпрайзес АБ і ТОВ «Карпатигаз» за передачу їх частки в активах спільної діяльності 
Товариству може сягати 148 мільйонів доларів США, в залежності від прийнятого Арбітражем рішення, 
але Керівництво вважає, що компенсація не перевищуватиме балансової вартості цих активів. 
 
 
11. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років зареєстрований капітал Товариства складав 3 854 125 тисяч 
гривень і складався з 8 564 722 221 простої акції номінальною вартістю 0.45 гривні.  
 
Вплив гіперінфляції відповідно до вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» 
становив 1 335 271 тисяча гривень і був визнаний в складі додаткового капіталу Товариства (до 1 січня 
2001 року економіка України вважалась гіперінфляційною). 
 
Прибуток кожного звітного періоду, що доступний для розподілу власникам, визначається на основі 
даних фінансової звітності, підготовленої згідно з МСФЗ. У відповідності до статуту Товариства, виплата 
дивідендів здійснюється з чистого прибутку та/або нерозподіленого прибутку. Додатковий капітал та 
капітал у дооцінках не розподіляються. 
 
У 2019 році Товариство оголосило розподіл дивідендів за попередні роки у сумі 13 567 598 тисяч 
гривень, які були виплачені протягом 2019 року (2018 рік: 38 854 382 тисячі гривень, які були виплачені 
протягом 2018 року). 
 
У 2019 році Акціонер розпочав процедуру збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 
додаткової емісії простих акцій у кількості 503 653 042 штуки на загальну суму 226 644 тисячі гривень. 
Станом на 31 грудня 2019 року вказана процедура не завершена. 
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12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАРАХУВАННЯ 
 

 

Забезпечення, 
пов’язані із 
ліквідацією 

необоротних 
активів  

Забезпечення 
програм за 

довгострокови-
ми зобов’язан-
нями з виплат 

працівникам  

Забезпечення 
за судовими 

позовами   

Забезпечення 
на виплату 

відпусток  

Забезпечення 
на виплату 

винагороди за 
підсумками 

роботи за рік 

 

Інші 
нарахування  Всього 

               На 31 грудня 2017 року  1 307 428  1 274 169  1 566 614  250 747  442 595  99 548  4 941 101 
 

             Довгострокові 1 159 339  1 274 169  -  -  -  -  2 433 508 
Поточні 148 089  -  1 566 614  250 747  442 595  99 548  2 507 593 

              
Нараховано за звітний період 79 536  257 744  54 080  411 179  580 458  7 078  1 390 075 
Амортизація дисконту 171 477  197 718  -  -  -  -  369 195 
Використано або сплачено за 

звітний період -  (157 125)  -  (353 832)  (400 753)  (99 548)  (1 011 258) 
Сторно забезпечення -  -  (65 516)  -  (61 453)  -  (126 969) 
Зміни в оцінках 101 762  22 440  -  -   -   -  124 202 

               На 31 грудня 2018 року 1 660 203  1 594 946  1 555 178  308 094  560 847  7 078  5 686 346 
     

  
 

  
 

    
 

  Довгострокові 1 660 203  1 594 946  -  -  -  -  3 255 149 
Поточні -  -  1 555 178  308 094  560 847  7 078  2 431 197 
              
Нараховано за звітний період 517 825  86 933  125 210  496 392  603 406  23 604  1 853 370 
Амортизація дисконту 172 682  210 631  -  -  -  -  383 313 
Використано або сплачено за 

звітний період -  (174 425)  (400 034)  (433 929)  (427 773)  (7 078)  (1 443 239) 
Сторно забезпечення -  -  (102 228)  -  (134 568)  -  (236 796) 
Зміни в оцінках 1 883 404  452 507  -  -  -  -  2 335 911 

              На 31 грудня 2019 року 4 234 114  2 170 592  1 178 126  370 557  601 912  23 604  8 578 905 

               Довгострокові 4 234 114  2 170 592  -  -  -  -  6 404 706 
Поточні -  -  1 178 126  370 557  601 912  23 604  2 174 199 



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» 
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

 

22 
 
 
 

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

 2019  2018 

    
Переоцінка забезпечень програми за довгостроковими зобов’язаннями з 

виплат працівникам  (452 507)  (22 440) 
Вплив податку на прибуток -  4 039 
Зміна в оцінці забезпечень, пов’язаних із ліквідацією необоротних активів  (1 883 404)  (101 762) 
Вплив податку на прибуток 339 013  18 317 

    
Інший сукупний збиток після оподаткування (1 996 898)  (101 846) 

 
Забезпечення, пов’язані із ліквідацією необоротних активів. Відповідно до вимог чинного 
законодавства, Товариство повинно провести рекультивацію земель, які зазнали змін у структурі 
рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок 
проведення бурових, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт. Забезпечення на виведення 
активів з експлуатації являє собою теперішню вартість витрат на виведення з експлуатації 
нафтогазовидобувних активів. Основні припущення, використані під час визначення суми резерву на 
виведення активів з експлуатації, були представлені таким чином: 
 

 2019  2018 

    
Ставка дисконтування до оподаткування 9.09%  13.75% 
Довгострокова ставка інфляції 5.00%  6.50% 

 
Станом на 31 грудня 2019 року Товариство, з метою відображення поточної найкращої оцінки 
забезпечення, пов'язаного з ліквідацією необоротних активів, переглянуло його розрахунок. В 
результаті відбулося збільшення суми забезпечення, що в основному пов'язано зі зменшенням ставки 
дисконтування, а також збільшенням ринкової вартості типових робіт з ліквідації виснажених 
свердловин. 
 
В 2019 році нараховані витрати в сумі 19 309 тисяч гривень були капіталізовані до складу 
нафтогазовидобувних активів (2018 рік: 20 019 тисяч гривень). 
 
Очікується, що зобов’язання, пов’язані з ліквідацією необоротних активів буде використано протягом 
50 років. 
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12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАРАХУВАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
Забезпечення програм за довгостроковими зобов’язаннями з виплат працівникам. Згідно 
чинного законодавства України Товариство має юридичне зобов’язання, щодо виплати пільгових 
пенсій працівникам, які працюють або працювали в шкідливих умовах праці. Крім цього, згідно 
колективного договору Товариство здійснює одноразові та періодичні виплати при досягненні 
певного віку. Ці плани із виплат працівникам не фінансуються, а також відсутні активи за планами. 
 

 2019  2018 

Вартість послуг:    
    

Вартість послуг звітного періоду 86 933  89 777 
Вартість послуг минулих періодів та зміни в розрахунках -  167 967 
Чисті процентні витрати 210 631  197 718 

    
Всього компоненти, визнані в фінансовому результаті 297 564  455 462 

    
Складові актуарних збитків/(прибутків):    

    

Зміни демографічних припущень 89 765  (94 083) 
Зміни фінансових припущень 317 868  114 935 
Коригування виходячи з досвіду 44 874  1 588 

    
Всього компоненти, визнані в іншому сукупному доході 452 507  22 440 

    
Всього 750 071  477 902 

 
Основні актуарні припущення, що були використані, представлені таким чином: 
 

 2019  2018 
    

Ставка дисконтування 9.21%  13.97% 
Номінальна ставка збільшення заробітної плати 5%-15%  10%-15% 
Коефіцієнт плинності кадрів 1.50%-8.63%  4.8%-6.75% 

 
Вартість послуг звітного періоду, віднесених на витрати у 2019 році в сумі 86 933 тисяч гривень було 
включено до витрат на персонал та відповідні соціальні нарахування (2018 рік: 89 777 тисяч гривень 
було включено до витрат на персонал та відповідні соціальні нарахування в складі інших операційних 
витрат (Примітка 21)). 
 
В 2018 році дохід від коригування вартості послуг минулих періодів та змін в розрахунках в сумі 
167 967 тисяч гривень було включено до витрат на персонал та відповідні соціальні нарахування в 
складі інших операційних витрат. 
 
Вплив на зобов’язання по плану з фіксованими виплатами змін основних припущень наведено нижче: 
 

 2019  2018 
    

Збільшення/зменшення ставки дисконтування на 1% (8.96%)/10.54%  (7.89%)/9.15% 
Збільшення/зменшення заробітної плати на 1% 7.06%/(6.26%)  5.52%/(5.20%) 
Збільшення/зменшення плинності кадрів на 1% (2.33%)/1.77%  (2.27%)/2.59% 
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12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАРАХУВАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
Наданий вище аналіз чутливості може не представляти фактичні зміни зобов’язання за пенсійним 
планом із визначеними виплатами, оскільки малоймовірно, що зміни у припущеннях відбуватимуться 
окремо одна від одної, оскільки деякі припущення можуть бути взаємопов’язаними. Окрім того, у 
поданому вище аналізі чутливості теперішня вартість зобов’язання за виплатами працівникам 
розраховувалась із використанням методу прогнозної умовної одиниці на кінець звітного періоду, яка 
відповідає тій, яка застосовувалась для розрахунку зобов’язання, визнаного у звіті про фінансовий стан. 
У порівнянні із попередніми роками не відбулося змін у методах та припущеннях, використаних для 
підготовки аналізу чутливості. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року середньозважений строк розрахунку за довгостроковими 
зобов’язаннями Товариства з виплат працівникам становить 10 років (31 грудня 2018 року: 9 років). 
 
Забезпечення за судовими позовами. Товариство виступає в якості відповідача в кількох судових 
процесах. Забезпечення за судовими позовами є оцінкою керівництва можливих втрат, які можуть бути 
понесені в результаті негативних судових рішень, включаючи штрафи і пеню, нараховані податковими 
органами за несплачені вчасно податки та плату за користування надрами (Примітка 25). 
 
Забезпечення на виплату відпусток. Товариство створює забезпечення під короткострокові 
накопичувальні компенсовані періоди відсутності.  
 
Забезпечення на виплату винагороди за підсумками роботи за рік. Товариство створює 
забезпечення на виплату винагороди за підсумками роботи за рік згідно умов Колективного договору, 
щодо яких у Товариства є конструктивне зобов’язання здійснити такі виплати в результаті минулих 
подій. Витрати по створенню забезпечення на виплату винагороди за підсумками роботи за рік 
включаються до витрат на персонал та відповідні соціальні нарахування. 
 
Інше. Станом на 31 грудня 2019 року Товариство визнало нарахування під невідфактуровані поставки 
в сумі 23 604 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 7 078 тисяч гривень). 
 
 
13. КРЕДИТИ БАНКІВ 
 
Короткострокові кредити банків були представлені таким чином: 
 

 Валюта кредиту  

31 грудня 
2019 року  

31 грудня 
2018 року 

      
Кредити від українських банків Долари США  -  3 305 854 
Кредити від українських банків Гривні  2 079 618  1 029 142 
Заборгованість по відсотках   56 352  33 970 

      
Всього   2 135 970  4 368 966 
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13. КРЕДИТИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
Середньозважені ефективні відсоткові ставки у розрізі валют кредитів були представлені таким чином: 
 

 

31 грудня 2019 року  31 грудня 2018 року 

Залишок  % річних  Залишок  % річних 
        
Гривні  2 079 618  20%  1 029 142  19% 
Долари США -  -  3 305 854  8% 

        
Всього 2 079 618    4 334 996   

 
Станом на 31 грудня 2019 невикористана частина кредитів від українських банків становила 
2 776 717 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 53 118 тисяч гривень). 
 
Станом на 31 грудня 2019 року Товариство порушило зобов’язання за виплатою короткострокових 
кредитів у сумі 79 870 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 79 870 тисяч гривень).  
 
Кредити банків були забезпечені наступним чином: 
 

Тип забезпечення 
31 грудня 
2019 року  

31 грудня 
2018 року 

    
Основні засоби (Примітка 5) 83 860  82 214 
Запаси (Примітка 6) 88 434  106 906 
Майбутні грошові надходження за доходами від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 4 751 495  1 100 000 
Заставна вартість майна пов’язаних осіб (Примітка 3) 2 126 746  3 994 789 

    
Всього 7 050 535  5 283 909 

 
 
Майбутні грошові надходження за доходами від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
представлені надходженнями за доходами від продажу природнього газу. 
 
Узгодження зобов'язань, пов'язаних з фінансовою діяльністю. У наведених нижче таблицях 
деталізуються зміни у зобов'язаннях Товариства, що виникають унаслідок фінансової діяльності, 
включаючи як готівкові, так і безготівкові зміни. Зобов'язання, пов'язані з фінансовою діяльністю, є 
тими, для яких грошові потоки відбулися або майбутні грошові потоки класифікуватимуться у звіті про 
рух грошових коштів як грошові потоки від фінансової діяльності. 
 

  
1 січня 

2019 року  

Рух коштів у 
результаті 

фінансової 
діяльності  

Негрошові 
операції  

Нараховані 
відсотки  

31 грудня 
2019 року 

          
Кредити від 

українських банків 4 368 966  (1 835 491)  (1 060 732)  663 227  2 135 970 

          
Всього 4 368 966  (1 835 491)  (1 060 732)  663 227  2 135 970 
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13. КРЕДИТИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 

  
1 січня 

2018 року  

Рух коштів у 
результаті 

фінансової 
діяльності  

Негрошові 
операції  

Нараховані 
відсотки  

31 грудня 
2018 року 

          
Кредити від 

українських банків 1 661 842  3 213 175  (734 161)  228 110  4 368 966 

          
Всього 1 661 842  3 213 175  (734 161)  228 110  4 368 966 

 
У 2019 році негрошові операції включають прибуток від курсових різниць в сумі 260 732 тисячі гривень 
(2018 рік: збиток 7 849 тисяч гривень) та погашення кредиту дебітором Товариства за договором 
взаємозаліку в сумі 800 000 тисяч гривень (2018 рік: 742 010 тисяч гривень). 
 
У 2019 році нараховані відсотки в сумі 663 227 тисяч гривень (2018 рік: 96 854 тисячі гривень) були 
капіталізовані у вартості необоротних активів. 
 
 
14. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ  
 

 

31 грудня 
2019 року  

31 грудня 
2018 року 

    
Податок на додану вартість до сплати 773 386  1 012 759 
Податок на прибуток до сплати 369 123  1 835 074 
Зобов'язання з рентної плати 4 035  1 846 615 
Зобов'язання з інших податків і зборів 50 682   86 310 

    
Всього 1 197 226  4 780 758 

 
 
15. ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 
Станом на 31 грудня 2019 року інші довгострокові зобов’язання та інші поточні зобов’язання включають 
зобов’язання за придбані основні засоби в сумі 2 581 892 тисячі гривень та 2 226 615 тисяч гривень, 
відповідно (31 грудня 2018 року: 193 460 тисяч гривень та 3 075 178 тисяч гривень, відповідно). 
 
У 2019 році ефект від первісного визнання довгострокових фінансових зобов’язань за справедливою 
вартістю склав 820 003 тисячі гривень. Вартість придбаних основних засобів була зменшена на суму 
даного доходу. Амортизація дисконту по іншим довгостроковим зобов’язанням у 2019 році склала 
126 760 тисяч гривень (Примітка 22). 
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16. ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 
 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня, 
представлений таким чином: 
 

 2019  2018 

    
Реалізація природного газу та нафти 71 244 102  69 825 006 
Реалізація продуктів нафтогазопереробки 7 719 728  8 465 128 
Послуги з видобутку та підготовки вуглеводнів -  220 216 
Реалізація інших товарів та послуг -  459 661 

    
Всього 78 963 830  78 970 011 

 
 
17. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 
 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня, 
представлена таким чином: 
 

 2019  2018 

    
Плата за користування надрами та інші податки 23 185 696  24 633 392 
Амортизація та виснаження 10 779 987  9 088 681 
Сировина та матеріали 2 639 557  1 896 335 
Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування 2 222 764  1 727 966 
Інші витрати 3 151 946  3 255 334 

    
Всього 41 979 950   40 601 708 

 
Плата за користування надрами – загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді плати за 
користування надрами для видобування корисних копалин. Дана плата розраховується виходячи зі 
ставок роялті, визначених Податковим кодексом України, в залежності від глибини залягання корисних 
копалин. 
 
 
18. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 
 
Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином: 
 
 2019  2018 

    
Доходи від операційних курсових різниць, чиста сума  509 148    6 510  
Отримані штрафи, пені, неустойки  460 354    64 961  
Сторнування забезпечення на виплату винагороди за підсумками роботи 

за рік 134 568  61 453 
Реалізація товарів, робіт, послуг від неосновної діяльності, чиста сума  121 101    -  
Сторнування резерву на зменшення корисності дебіторської 

заборгованості, чиста сума  52 560   -  
Інші операційні доходи  28 833   55 635  

    
Всього  1 306 564    188 559  
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19. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 
 
Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином: 
 
 2019  2018 

    Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування 885 407  637 641 
Витрати на юридичні, аудиторські та інші консультаційні послуги 250 577  168 941 
Амортизація 47 062  31 392 
Банківські послуги 12 218  12 936 
Інші витрати  255 577  122 468 

     Всього 1 450 841  973 378 

 
До складу адміністративних витрат за 2019 рік входить винагорода аудитору за не аудиторські послуги 
у сумі 182 тисячі гривень (2018 рік: 2 250 тисяч гривень). 
 
 
20. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 
 
Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином: 
 
 2019  2018 

    Послуги з транспортування природного газу 1 304 615  64 931 
Інші послуги з транспортування 147 452  106 866 
Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування 80 806  52 314 
Інші витрати  54 295  83 110 

     Всього 1 587 168  307 221 

 
 
21. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 
 
Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином: 
 
 2019  2018 

    
Збиток від знецінення основних засобів, нематеріальних активів та 

незавершених капітальних інвестицій (Примітка 4 та 5) 8 058 216  295 448 
Витрати на дослідження, розробку та розвідку 663 276  1 356 006 
Витрати по забезпеченням, пов’язаними із ліквідацією необоротних 

активів (Примітка 12) 498 516  59 517 
Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування 376 290  880 899 

Витрати на знецінення запасів, чиста сума (Примітка 6) 367 278  73 805 
Відрахування до профспілок 128 270  152 136 
Амортизація 55 488  15 447 
Штрафи і пені 13 923  4 905 
Зміна забезпечень за судовими позовами, чиста сума (Примітка 12) 22 982  - 
Створення резерву на зменшення корисності дебіторської 
заборгованості, чиста сума -   364 795 

Інші операційні витрати 166 054  225 861 
    
Всього 10 350 293  3 428 819 
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22. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 
 
Фінансові витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином: 
 

 2019  2018 

    
Амортизація дисконту по забезпеченням (Примітка 12) 383 313  369 195 
Амортизація дисконту по іншим довгостроковим зобов’язанням 

(Примітка 15) 126 760  - 
Процентні витрати за позиками -  131 256 
Інші фінансові витрати 643  3 

     
Всього 510 716  500 454 

 
 
23. ІНШІ ВИТРАТИ 
 
Інші витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином: 
 

 2019  2018 

    
Збиток від вибуття основних засобів та незавершених капітальних 

інвестицій 638 307  170 965 
Витрати на ліквідацію аварій 290 134  175 115 
Витрати на благодійність та розвиток інфраструктури 17 289  43 720 
Втрати від неопераційних курсових різниць, чиста сума -   17 078 
Інші витрати  102 632  1 320  

    
Всього 1 048 362  408 198 

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

 2019  2018 

    
Витрати з поточного податку на прибуток 7 498 365  7 702 019 
Вигода з відстроченого податку на прибуток (3 017 680)  (1 759 507) 

    
Витрати з податку на прибуток 4 480 685  5 942 512 
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24. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
Товариство сплачує податки в Україні. У 2019 і 2018 роках податок на прибуток підприємств в Україні 
стягувався із оподатковуваного прибутку, за вирахуванням звільнених від оподаткування витрат, за 
ставкою у розмірі 18%. Узгодження очікуваних та фактичних податкових нарахувань представлене 
таким чином: 
 

 2019  2018 

    Обліковий прибуток до оподаткування 23 529 657  33 077 707 
    
Податок на прибуток за номінальною ставкою 18%  4 235 338  5 953 987 
    
Вплив змін в податковому законодавстві 229 103  - 
Витрати/(доходи), які не враховуються для цілей оподаткування 16 244  (11 475) 

    Витрати з податку на прибуток 4 480 685  5 942 512 

 
Чисте відстрочене податкове зобов’язання станом на 31 грудня 2019 року представлене таким чином:  
 

 

31 грудня 
2018 року  

Відображено 
у прибутку 
або збитку  

Відображено 
у іншому 

сукупному 
доході  Інші зміни  

31 грудня 
2019 року 

          Основні засоби та 
незавершені 
капітальні інвестиції (10 914 122)  3 113 059  (1 141 282)  (30)  (8 942 375) 

Запаси 65 735  65 955  -  -  131 690 
Дебіторська 

заборгованість  119 686  (8 986)  -  -  110 700 
Забезпечення 867 610  (169 818)  339 013  -  1 036 805 
Інші 28  17 470  -  -  17 498 

          Чисті відстрочені 
податкові 
зобов’язання  (9 861 063)  3 017 680  (802 269)  (30)  (7 645 682) 

 
Чисте відстрочене податкове зобов’язання станом на 31 грудня 2018 року представлене таким чином:  
 

 

31 грудня 
2017 року  

Відображено 
у прибутку 
або збитку  

Відображено 
у іншому 

сукупному 
доході  

31 грудня 
2018 року 

        Основні засоби та незавершені 
капітальні інвестиції (12 663 778)  1 591 112  158 544  (10 914 122) 

Запаси 53 442  12 293  -  65 735 
Дебіторська заборгованість 61 459  58 227  -  119 686 
Забезпечення 747 379  97 875  22 356  867 610 
Інші 28  -  -  28 

        Чисті відстрочені податкові 
зобов’язання  (11 801 470)  1 759 507  180 900  (9 861 063) 
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25. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ 
 
Судові позови. В ході звичайної господарської діяльності до Товариства висуваються різні претензії. У 
випадку якщо ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими претензіями, вважається 
вірогідним, у складі резервів на судові позови визнається відповідне зобов’язання (Примітка 12). Якщо, 
за оцінками керівництва, Товариство не понесе суттєвих збитків, пов’язаних із такими претензіями, або 
суму витрат неможливо достовірно оцінити, резерв не визнається, а відповідна сума розкривається у 
фінансовій звітності. Такі потенційні зобов’язання можуть стати фактичними, і Товариство буде 
зобов’язане визнати додаткові суми збитків.  
 

 
31 грудня  
2019 року  

31 грудня 
2018 року 

    
Умовні зобов’язання, пов’язані з участю Товариства у спільній діяльності 2 639 086  2 617 007 
Інші потенційні зобов’язання 718 306  1 144 721 

 
Сукупна величина умовних зобов’язань Товариства як учасника спільної діяльності. Обсяг коштів, 
необхідних для погашення, буде залежати від фінансового стану спільних підприємств на момент 
розірвання договору порівняно з поточними очікуваннями та інформацією наявною на дату випуску 
цієї фінансової звітності. Товариство не відповідає по умовних зобов’язаннях інших учасників спільного 
підприємства. Проте, Товариство може бути змушене у судовому порядку сплатити повну суму 
зобов’язання із правом перевиставлення на інших учасників. 
 
Товариство виступає поручителем за договорами фінансової оренди на користь спільного 
підприємства. Спільне підприємство не виконало свої зобов'язання перед фінансовою установою. 
Станом на 31 грудня 2019 року сума позовних вимог до спільного підприємства, Товариства та третьої 
сторони становить 1 336 675 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 1 336 675 тисяч гривень). Ця сума 
включена в умовні зобов’язання у вищенаведеній таблиці. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року, спільні підприємства, учасником яких було Товариство, мали 
податковий борг перед підрозділами Державної фіскальної служби, що сформувався протягом 
2016 року. Частина з таких спільних підприємств не здійснює розрахунків за своїми зобов'язаннями. 
Товариство несе відповідальність за такими зобов'язаннями разом з іншими учасниками. Частка 
Товариства у зобов'язаннях по податковому боргу віднесена до забезпечень в сумі 1 103 257 тисяч 
гривень (31 грудня 2018 року: 1 088 523 тисячі гривень). Умовні зобов'язання в сумі 1 302 411 тисяч 
гривень (31 грудня 2018 року: 1 280 332 тисяч гривень) відображені у вищенаведеній таблиці. 
 
Податкові ризики. Фінансовий стан та діяльність Товариства продовжують зазнавати впливу розвитку 
ситуації в Україні, у тому числі застосування існуючих та майбутніх положень законодавства, зокрема 
податкового законодавства. 
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25. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
Товариство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах з податковими органами. 
У випадках, коли ризик вибуття додаткових ресурсів у зв’язку з невизначеністю українського 
податкового законодавства та інших нормативно-правових актів, вважається вірогідним станом на 
31 грудня 2019 року і сума може бути визначена з достатньою впевненістю, Товариство обліковує такі 
потенційні зобов’язання як складову забезпечень за судовими позовами (Примітка 12). Товариство 
також визначає потенційні податкові зобов’язання, нарахування яких, згідно з оцінками керівництва, є 
ймовірним. Такі потенційні зобов’язання можуть стати фактичними, і Товариство буде зобов’язане 
сплатити додаткові суми податків та інших відрахувань. Станом на 31 грудня 2019 року, за оцінками 
керівництва Товариства, сума таких потенційних зобов’язань не перевищувала 223 251 тисяч гривень 
(31 грудня 2018 року: 146 931 тисяч гривень). 
 
Капітальні контрактні зобов’язання. Капітальні контрактні зобов’язання Товариства на 31 грудня 
2019 року становили 4 017 731 тисяча гривень (31 грудня 2018 року: 12 960 805 тисяч гривень).  
 
 
26. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 
 
Основними ризиками, пов’язаними з фінансовими інструментами Товариства, є валютний, кредитний 
ризик та ризик концентрації та ризик ліквідності. Товариство переглядає та узгоджує політику щодо 
управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче. 
 
Основні категорії фінансових інструментів представлені таким чином: 
 

 Примітка 
31 грудня 
2019 року  

31 грудня 
2018 року 

     
Довгострокова дебіторська заборгованість  2 502  3 966 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 7 9 791 402  16 906 647 
Інша поточна дебіторська заборгованість  162 865  52 912 
Гроші та їх еквіваленти  9 98 449  213 272 
Інші оборотні активи 10 54 412  353 509 

     
Всього фінансових активів  10 109 630  17 530 306 

     
Інші довгострокові зобов’язання 15 2 581 892  193 460 
Короткострокові кредити банків 13 2 135 970  4 368 966 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги  903 036  1 023 243 
Інші поточні зобов'язання 15 2 662 830  3 258 913 

     
Всього фінансових зобов’язань   8 283 728  8 844 582 

 
Ризик зміни відсоткових ставок. Цей ризик не є значним для Товариства через те, що позики залучені 
з фіксованими ставками відсотку (Примітка 13).  
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26. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
Валютний ризик. Товариство здійснює свою операційну діяльність на території України і її залежність 
від валютного ризику визначається, головним чином, необхідністю придбання основних засобів, а 
також наявністю кредитів і грошових коштів та залишків на банківських рахунках, що деномінуються у 
доларах США та Євро. Товариство не здійснює хеджування своїх валютних позицій. 
 
Балансова вартість монетарних активів та зобов’язань Товариства, виражених в іноземних валютах 
станом на звітну дату, представлена таким чином: 
 

 

31 грудня 2019 року  31 грудня 2018 року 

Долари США  Євро  Долари США  Євро 
        

Гроші та їх еквіваленти  37 069  144  36 098  1 192 
Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, 
послуги  47 751  -  52 205  - 

Інші оборотні активи 166  169     
Короткострокові кредити банків -  -  (3 323 702)  - 
Інша поточна дебіторська 

заборгованість -  22  (6 580)  (27 928) 
Інші довгострокові зобов'язання (2 581 892)  -  (193 460)  - 
Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, 
послуги  (52 977)  (31 287)  (62 431)  (115 573) 

Інші поточні зобов'язання  (759 169)  (52 507)  (625 465)  (246 041) 

        
Чиста коротка валютна позиція  (3 309 052)  (83 459)  (4 123 335)  (388 350) 

 
У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість прибутку або збитку та власного капіталу до 
обґрунтовано можливих змін у курсах обміну валют, які застосовувались на звітну дату, за умови, що 
всі інші змінні величини залишались незмінними. Ризик розраховувався лише для монетарних 
залишків, деномінованих в іноземних валютах, а не у функціональній валюті Товариства. 
 
Вплив на чистий прибуток та власний капітал: 
 
 2019  2018 

    
Зміцнення долару США на 15% (407 013)  (507 170) 
Послаблення долару США на 10% 271 342  338 113 
Зміцнення євро на 15% (10 265)  (47 767) 
Послаблення євро на 10% 6 844  31 845 

 
Кредитний ризик. Кредитний ризик виникає у результаті продажу Товариством продукції на 
кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, у результаті яких виникають фінансові активи. 
Контрагенти, що бажають співпрацювати на умовах кредиту, мають пройти відповідні процедури 
підтвердження кредитоспроможності, а значні залишки дебіторської заборгованості постійно 
контролюються. Угоди розподіляються між затвердженими контрагентами, щоб уникнути 
концентрації ризиків. Кредитний ризик контролюється за рахунок встановлення кредитних лімітів, які 
щорічно переглядаються і затверджуються комітетом з управління ризиками.  
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Товариство проводить регулярну оцінку фінансового стану дебіторів. За винятком найбільшого клієнта, 
НАК «Нафтогаз України», у Товариства немає значної концентрації кредитного ризику по одному 
контрагенту. Концентрація кредитного ризику по НАК «Нафтогаз України» станом на 31 грудня 
2019 року складала 96% (31 грудня 2018 року: 98%) від загальної суми монетарних активів. 
Концентрація кредитного ризику за кожним з інших контрагентів протягом 2019 та 2018 років жодного 
разу не перевищувала 5% від загальної суми монетарних активів. 
 
Кредитний ризик по ліквідних коштах обмежений, оскільки банки-контрагенти є державними 
банками, у яких Товариство розмістило 100% своїх грошей та їх еквівалентів станом на 31 грудня 
2019 та 2018 року. 
 
Крім того, Товариство може бути об'єктом кредитного ризику за фінансовими гарантіями, наданими 
Товариством. Максимальний ризик Товариства в зв'язку з цим дорівнює максимальній сумі, яку 
Товариство зобов'язано буде сплатити в разі пред'явлення вимог щодо гарантій. 
 
Товариство не отримувало застав або інших форм забезпечення кредитних ризиків по фінансових 
активах. 
 
Ризик концентрації. Фінансові інструменти Товариства, на які потенційно може впливати ризик 
концентрації, включають, в основному, дебіторську заборгованість. Ризик концентрації, пов’язаний з 
дебіторською заборгованістю є досить високим у зв’язку з постійним зростанням частки реалізації 
основним клієнтам. Станом на 31 грудня 2019 року 98% від усієї дебіторської заборгованості становила 
дебіторська заборгованість НАК «Нафтогаз України» (31 грудня 2018 року: 98%). 
 
Ризик управління капіталом. Товариство розглядає позики і акціонерний капітал як основне джерело 
фінансування. Головною метою управління капіталом Товариства є підтримка достатньої 
кредитоспроможності та коефіцієнтів забезпеченості власними коштами з метою збереження 
можливості Товариства продовжувати свою діяльність. Товариство здійснює контроль капіталу за 
допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується як співвідношення чистих 
зобов’язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов’язань. Товариство включає у розрахунок 
чистих зобов’язань процентні кредити та позики за вирахуванням грошових коштів та 
короткострокових депозитів. 
 
Політика Товариства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної 
структури капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості, необхідних для доступу 
Товариства до ринків капіталу. 
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31 грудня 
2019 року  

31 грудня 
2018 року 

    
Короткострокові кредити банків 2 135 970  4 368 966 
Мінус: гроші та їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції (98 449)  (213 272) 

    
Чисті зобов’язання 2 037 521  4 155 694 
    
Власний капітал 119 401 244  110 808 915 

    
Власний капітал і чисті зобов’язання 121 438 765  114 964 609 

    
Коефіцієнт фінансового важелю  0.02  0.04 

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

31 грудня 2019 року 
До 

6 місяців  

Від 6 до 
12 місяців  

Від 1 до 
2 років  

Від 2 до 
5 років   Всього 

          
Інші довгострокові 
зобов'язання -  -  1 059 660  2 194 364  3 254 024 

Короткострокові кредити 
банків 2 241 968  -  -  -  2 241 968 

Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги 903 036  -  -  -  903 036 

Інші поточні зобов’язання 2 662 830  -  -  -  2 662 830 

          

  5 807 834  -  1 059 660  2 194 364  9 061 858 
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31 грудня 2018 року 
До 

6 місяців  

Від 6 до 
12 місяців  

Від 1 до 
2 років  

Від 2 до 
5 років   Всього 

          
Інші довгострокові 
зобов'язання -  -  -  272 402  272 402 

Короткострокові кредити 
банків 2 408 600  2 238 938  -  -  4 647 538 

Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги 1 023 243  -  -  -  1 023 243 

Інші поточні зобов’язання 3 258 913  -  -  -  3 258 913 

          

 6 690 756  2 238 938  -  272 402  9 202 096 

 
Середній термін відстрочки платежу постачальників при закупівлі Товариством товарів, робіт та послуг 
складає 60 календарних днів. Політика Товариства з управління фінансовими ризиками передбачає 
погашення кредиторської заборгованості у визначені постачальниками строки. 
 
 
27. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ 
 
МСФЗ визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за 
передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. 
 
Очікувана справедлива вартість визначалась Товариством із використанням доступної ринкової 
інформації, коли вона існує, а також відповідних методик оцінки. Однак, для визначення очікуваної 
справедливої вартості обов’язково необхідне використання професійних суджень для тлумачення 
ринкової інформації. Керівництво використало усю доступну ринкову інформацію для оцінки 
справедливої вартості. Оцінки, подані у цій фінансовій звітності, не обов’язково вказують на суми, які 
Товариство могло б отримати у ринковому обміні від операції продажу своєї повної частки у 
конкретному інструменті або сплатити під час передачі зобов’язань. 
 
Справедлива вартість основних засобів Товариства. Основні засоби Товариства оцінюються за 
справедливою вартістю, ґрунтуючись на Рівні 2 та 3 ієрархії справедливої вартості (вхідні дані не 
піддаються спостереженню для активу).  
 
Товариство залучає професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості своїх 
основних засобів із використанням методу вартості заміщення для більшості груп. Справедлива 
вартість визначається як первісна вартість будівництва цих об’єктів за поточними цінами, за 
вирахуванням економічного знецінення та фізичного зносу на відповідну дату. Основним параметром, 
який використовується у цій методиці оцінки, є поточна вартість будівництва. 
 
Для об’єктів, для яких є ринкові аналоги (головним чином, будівлі), використовується метод 
порівняння продажів, ціни ринкових продажів порівнюваних об’єктів нерухомості коригуються з 
урахуванням різниць в основних параметрах (таких як площа нерухомості). Основним параметром, 
який використовується у цій методиці оцінки, є ціна квадратного метра нерухомості.  
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Основні засоби Товариства були оцінені за методом вартості заміщення з використанням доходного 
методу для визначення економічного знецінення. Інформація стосовно вхідних даних, що 
використовувалися для оцінки основних засобів Товариства станом на 1 жовтня 2019 року наведена 
нижче: 
 

Вхідні дані, які не піддаються 
спостереженню 

Діапазон вхідних даних, які не 
піддаються спостереженню  

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

 
Достовірні розроблені запаси, 
визначені незалежним 
експертом) 

 
1 – 47,681 млн. м3. (залишкові запаси 
газу, в залежності від родовища) 

 
Чим більші запаси, тим вища 
справедлива вартість  

 
Ціна реалізації природного 
газу 

 
Для прогнозу цін на природний газ було 
здійснено регресійний аналіз 
історичних цін на хабах NBP та TTF. 
Результати було застосовано до 
консенсусу прогнозних цін на хабі NBP 
та спрогнозовано ціни на хабі TTF. 
 
Для прогнозу цін відповідно до 
принципу «Хаб+»: до отриманої 
прогнозної ціни на газовому хабі TTF 
додано спред між цінами на газ на хабах 
TTF та VTP(Словаччина) і тариф на вхід 
до ГТС України. 
 

 
Чим вища ціна реалізації, тим 
вища справедлива вартість 

Довгостроковий прогноз 
рентної плати (розрахований 
на ціну реалізації)  
 
 
 
 
 
Номінальна середньозважена 
вартість капіталу для 
грошових потоків, 
деномінованих у гривні  

Природний газ і нафта, поклади 
глибиною до 5 000 м – 29%, понад 5 000 
м – 14% 
 
Нафтовий і газовий конденсат, поклади 
глибиною до 5 000 м – 31%, понад 5 000 
м – 16% 
 
18.-58% – 20.05% 

Чим вища ставка, тим менша 
справедлива вартість 
 
 
 
 
 
 
Чим вища середньозважена 
вартість капіталу, тим менша 
справедлива вартість 
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У таблицях нижче наведено інформацію про основні засоби, визнані за справедливою вартістю після 
первісного визнання із використанням ієрархії справедливої вартості: 
 
31 грудня 2019 року Рівень 2  Рівень 3  Всього 

      
Основні засоби  4 033 946  100 873 319  104 907 265 

      
Всього 4 033 946  100 873 319  104 907 265 

 
 
31 грудня 2018 року Рівень 2  Рівень 3  Всього 

      
Основні засоби  3 452 536  90 636 585  94 089 121 

      
Всього 3 452 536  90 636 585  94 089 121 

 
 
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, які не оцінюються за 
справедливою вартістю на постійній основі (але розкриття інформації про справедливу 
вартість є обов’язковим) 
 
На думку керівництва Товариства, балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, 
визнана у фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості станом на 31 грудня 2019 
та 2018 років. 
 
Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості. 
 
 
28. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 
 
За період з 31 грудня 2019 року і до дати затвердження фінансової звітності до випуску не відбулося 
суттєвих подій, які б підлягали розкриттю. 
 
 
29. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ 
 
Заява про відповідність. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). 
 
Основа підготовки фінансової звітності. Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу 
історичної вартості, за виключенням об’єктів основних засобів, які оцінюються за переоціненою 
вартістю на кінець кожного звітного періоду, як пояснюється у положеннях облікової політики нижче.  
 
Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в 
обмін на товари та послуги.   
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Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за 
передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, 
чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці із використанням іншої методики 
оцінки. 
 
Ця політика послідовно застосовувалась до всіх поданих періодів, якщо не зазначено інше. 
 
Для підготовки цієї фінансової звітності Товариство застосовує форми фінансової звітності, визначені 
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. 
 
Функціональна валюта і валюта подання. Статті, включені до фінансової звітності Товариства, 
оцінюються із використанням валюти основного економічного середовища, у якому провадить свою 
операційну діяльність Товариство («функціональної валюти»). Ця фінансова звітність подається у 
гривні, яка є функціональною валютою і валютою подання Товариства. Усі суми, відображені у 
фінансовій звітності, подаються у гривнях, округлених до тисяч, якщо не зазначено інше. 
 
Операції, деноміновані у валюті, яка відрізняється від відповідної функціональної валюти, 
перераховуються у функціональну валюту із використанням курсу обміну валют, який переважав на 
дату відповідної операції. Прибутки та збитки від курсових різниць, які виникають у результаті 
врегулювання таких операцій та перерахунку монетарних активів та зобов’язань, деномінованих в 
іноземній валюті на кінець року, визнаються у звіті про фінансові результати. Перерахунок на кінець 
року не застосовується до немонетарних статей, включно з інвестиціями у власний капітал. Вплив змін 
курсів обміну валют на справедливу вартість акцій відображається як частина прибутку або збитку за 
справедливою вартістю. 
 
Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для перерахунку залишків в іноземній валюті, 
були представлені таким чином: 
 
У гривнях 2019  2018 

    
1.00 долар США 23.69  27.69 
1.00 євро 26.42  31.71 

 
Середні курси обміну валют за дванадцять місяців, що закінчились 31 грудня, були представлені таким 
чином: 
 
У гривнях 2019  2018 

    
1.00 долар США 25.85  27.20 
1.00 євро 28.95  32.14 

 
Протягом 2019 та 2018 років в Україні діяли валютні обмеження затверджені Національним Банком 
України (Примітка 2). Іноземну валюту можна вільно конвертувати за курсом, наближеним до курсу 
обміну, встановленого Національним банком України. У теперішній час гривня не є вільно 
конвертованою валютою за межами України. 
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Основні засоби. Товариство використовує модель переоцінки для всі груп основних засобів на основі 
одиниць, що генерують грошові потоки, за виключенням інших основних засобів та незавершеного 
будівництва, котрі обліковуються за первісною вартістю. Справедлива вартість базувалась на 
результатах оцінок, проведених зовнішніми незалежними оцінювачами. Частота проведення 
переоцінок залежить від зміни справедливої вартості активів, які оцінюються. Остання незалежна 
оцінка справедливої вартості основних засобів Товариства була виконана станом на 1 жовтня 2019 
року. Подальші надходження основних засобів відображаються за первісною вартістю. Первісна 
вартість включає витрати, понесені безпосередньо на придбання об’єктів. Первісна вартість активів, 
створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну 
частку виробничих накладних витрат. Первісна вартість придбаних та створених власними силами 
кваліфікованих активів, включає витрати на позики. 
 
Будь-яке збільшення балансової вартості, яке виникає у результаті переоцінок, відображається у складі 
капіталу у дооцінках у складі власного капіталу через інший сукупний дохід. Зменшення, які взаємно 
зараховують раніше визнані збільшення того самого активу, відображаються у складі капіталу у 
дооцінках у складі власного капіталу через інший сукупний дохід; а всі інші зменшення включаються 
до звіту про фінансові результати. У тій мірі в якій збиток від зменшення корисності того самого 
знеціненого активу був визнаний раніше у складі звіту про фінансові результати, сторнування цього 
збитку від зменшення корисності також визнається у звіті про фінансові результати.  
 
Витрати, понесені для заміни компонента об’єкту основних засобів, який обліковується окремо, 
капіталізуються за балансовою вартістю заміненого компонента, який припиняє визнаватись. 
Подальші витрати включаються у балансову вартість активу або визнаються як окремий актив, залежно 
від обставин, тоді, коли існує вірогідність отримання Товариством майбутніх економічних вигід, 
пов’язаних із об’єктом, і вартість об’єкту можна визначити достовірно. Усі інші витрати на ремонт і 
обслуговування включаються до звіту про фінансові результати протягом того фінансового періоду, у 
якому вони були понесені. Основні засоби припиняють визнаватися після вибуття або коли більше не 
очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження використання активу. Прибутки та 
збитки від вибуття, які визначаються шляхом порівняння надходжень із балансовою вартістю основних 
засобів, визнаються у звіті про фінансові результати. Після продажу або списання переоцінених активів 
суми, включені до складу резерву переоцінки, переводяться до складу нерозподіленого прибутку. 
 
Незавершене будівництво включає також суми акредитивів та передплат за основні засоби. 
 
Витрати на дослідження та розробку. Витрати на дослідження і розробку включають усі прямі і 
непрямі витрати на матеріали, оплату праці та зовнішні послуги, понесені у зв’язку зі спеціалізованим 
пошуком нових методик розробки та істотного вдосконалення продуктів, послуг та процесів і у зв’язку 
із дослідницькою діяльністю. Витрати, пов’язані із дослідницькою діяльністю, відображаються у складі 
витрат на дослідження і розробку того періоду, у якому вони були понесені. Витрати на розробку 
капіталізуються у випадку виконання критеріїв до визнання згідно з вимогами МСБО 38 «Нематеріальні 
активи». 
 
Активи розвідки і оцінки. Витрати на розвідку та оцінку запасів нафти і газу обліковуються із 
використанням методу успішних зусиль. 
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Витрати, понесені на передрозвідувальній стадії розвідки і оцінки запасів вуглеводнів, у тому числі 
техніко-економічне обґрунтування дослідної розробки родовищ та консультаційні послуги, визнаються 
видатками того періоду, у якому вони були понесені. 
 
Витрати, які безпосередньо пов’язані з отриманням спеціальних дозволів на користування надрами, 
капіталізуються у вартості ліцензії на розвідку та визнаються нематеріальним активом з дати дії 
спецдозволу. Подальший облік відповідних активів здійснюється відповідно до вимог МСБО 38 
«Нематеріальні активи». 
 
Витрати, що виникають на етапі розробки родовищ, включаючи витрати на буріння та риття котлованів, 
оренда та амортизація основних засобів, капіталізуються у складі незавершеного будівництва як 
активи розвідки та оцінки. Сформовані активи щорічно перевіряються на предмет знецінення. Якщо 
розвідувальне буріння не дало результату або існує ймовірність того, що понесені витрати не 
призведуть до отримання доходу, то актив частково або повністю списують на витрати періоду. 
 
У разі прийняття рішення про подальшу розробку території родовища, та з моменту вводу в 
експлуатацію першої промислової свердловини, Товариство класифікує капіталізовані витрати на 
розвідку та оцінку, пов’язані з цією свердловиною, як нафтогазовидобувні активи у складі основних 
засобів у звіті про фінансовий стан. 
 
Знос та виснаження. Знос нараховується на систематичній основі для розподілу витрат на окремі 
активи за вирахуванням їх ліквідаційної вартості протягом очікуваних строків корисного використання 
активів. Нарахування зносу починається із моменту придбання або, у випадку зі створеними власними 
силами активами, з моменту, коли актив завершений і готовий до використання.  
 
Амортизація свердловин, що пов’язані з видобутком вуглеводнів, здійснюється із використанням 
методу суми одиниці продукції, протягом існування достовірних розроблених запасів вуглеводнів. 
 
Спеціалізований буровий інструмент та інші основні засоби, що використовуються для виконання будь-
яких робіт на свердловинах, амортизуються з використанням методу суми одиниць продукції, базою 
розрахунку є відповідні норми виробітку встановлені Товариством. 
 
Незавершене будівництво не амортизується. Інші основні засоби амортизуються на прямолінійній 
основі протягом очікуваних строків їхнього корисного використання. Cтроки корисного використання 
інших основних засобів Товариства представлені таким чином: 
 
Активи розвідки, оцінки та буріння 2-60 років 
Нафтогазовидобувні активи 2-60 років 
Нафтогазопереробні активи  2-60 років 
Автозаправні станції 2-60 років 
Інші основні засоби 2-60 років 

 
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи включають, головним чином, права на геологічне 
вивчення та видобування корисних копалин, а також програмне забезпечення. Товариство 
використовує модель собівартості для всіх груп нематеріальних активів.  
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Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої 
амортизації та збитків від зменшення корисності, якщо такі є. У випадку зменшення корисності 
балансова вартість нематеріальних активів списується до більшої з величин: вартості у використанні та 
справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж. 
 
Нарахування амортизації прав на геологічне вивчення та видобування корисних копалин здійснюється 
із використанням методу суми одиниць продукції протягом існування достовірних та ймовірних запасів 
вуглеводнів. 
 
Нарахування амортизації інших нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом 
протягом строку їх корисного використання. Строки корисного використання інших нематеріальних 
активів становить від 2 до 10 років. 
 
Оренда. Починаючи з 1 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 16 «Оренда» («МСФЗ 16»). 
Відповідно до перехідних положень МСФЗ 16, перерахунок порівняльної інформації не здійснювався. 
МСФЗ 16 вніс суттєві зміни в облік орендаря, усунувши різницю між операційною та фінансовою 
орендою, вимагаючи визнання активу права користування та зобов’язання з оренди, починаючи з 
початку дії усіх договорів оренди. 
 
Відповідно до МСФЗ 16 Товариство має відображати активи у формі права користування та 
зобов'язання за орендою в балансі (звіті про фінансовий стан), які оцінюються за теперішньою вартістю 
майбутніх орендних платежів, які не були виплачені на дату початку оренди, дисконтованих із 
використанням розрахункової відсоткової ставки за договорами оренди. Якщо цю ставку неможливо 
одразу визначити, Товариство використовує ставку додаткових запозичень. Товариство відображає 
амортизацію активів в формі права користування та відсотків за зобов'язаннями з оренди в звіті про 
фінансові результати. Загальна сума сплачених грошових коштів на основну суму представляється в 
складі фінансової діяльності в звіті про рух грошових коштів, а відсотки представляються в складі 
операційної діяльності. Стосовно короткострокової оренди (термін оренди 12 місяців або менше) і 
оренди активів з низькою вартістю (таких як персональні комп'ютери і офісні меблі) Товариство 
відображає орендні виплати як операційні витрати на прямолінійній основі протягом строку дії оренди 
згідно з вимогами МСФЗ 16. 
 
Оренда в обліку орендаря, за умовами якої істотна частка ризиків і винагород залишається у 
орендодавця, класифікується як операційна. Виплати, здійснені за договорами операційної оренди (за 
вирахуванням будь-яких заохочень, отриманих від орендодавця), включаються до звіту про фінансові 
результати на прямолінійній основі протягом строку дії оренди. 
 
Забезпечення на виведення активів з експлуатації. Оцінка Товариством забезпечення на виведення 
активів з експлуатації базується на очікуваних майбутніх витратах, які передбачається понести у 
результаті виведення з експлуатації об’єктів та відновлення території, на якій вони знаходились, з 
урахуванням впливу прогнозної інфляції для наступних періодів та дисконтування із використанням 
відсоткових ставок, які застосовуються до відповідного резерву. Очікувані витрати на демонтаж і 
видалення об’єкту основних засобів додаються до вартості об’єкту основних засобів тоді, коли 
відбувається його будівництво або придбання і визнається відповідне зобов’язання.  
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Зміни в оцінці чинного зобов’язання із виведення з експлуатації, які випливають зі змін в очікуваних 
строках або сумі виплат, чи зі змін у ставці дисконтування, яка використовується для оцінки, визнаються 
у звіті про фінансові результати або, у разі існування будь-якого залишку від переоцінки стосовно 
відповідного активу, у інших резервах. Забезпечення стосовно діяльності із виведення з експлуатації 
оцінюються та переоцінюються щороку і включаються до фінансової звітності на кожну звітну дату за 
їхньою очікуваною теперішньою вартістю із використанням ставок дисконтування, які відображають 
економічне середовище, у якому провадить свою діяльність Товариство. 
 
Витрати по дисконтуванню, які стосуються забезпечення, включаються до фінансових витрат у складі 
прибутку або збитку. 
 
Зменшення корисності нефінансових активів. Активи переглядаються на предмет зменшення 
корисності тоді, коли події і обставини вказують на те, що балансову вартість не буде можливо 
відшкодувати. Збиток від зменшення корисності визнається у сумі, на яку балансова вартість активів 
перевищує їхню вартість відшкодування. Вартість відшкодування є більшою з двох величин: 
справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості використання. Для цілей оцінки 
зменшення корисності активи групуються за найменшими рівнями, для яких існують окремі потоки 
грошових коштів, які можна визначити (одиниці, які генерують грошові кошти). Нефінансові активи, які 
зазнали зменшення корисності, переглядаються на предмет можливого сторнування зменшення 
корисності на кожну звітну дату. 
 
Збиток від зменшення корисності визнається негайно у складі прибутку або збитку, якщо відповідний 
актив не відображається за переоціненою вартістю. У такому випадку збиток від зменшення корисності 
відображається аналогічно зменшенню у результаті переоцінки. 
 
У випадку коли корисність активу відновлюється, його балансова вартість (або одиниці, яка генерує 
грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки вартості відшкодування активу, таким чином щоб 
збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби не було 
визнано жодного збитку від зменшення корисності для активу (або одиниці, яка генерує грошові 
кошти) у попередні роки. Сторнування збитку від зменшення корисності визнається негайно у складі 
прибутку або збитку, якщо відповідний актив не відображається за переоціненою вартістю. У такому 
випадку сторнування збитку від зменшення корисності відображається аналогічно збільшенню у 
результаті переоцінки. 
 
Фінансові інструменти 
 
Первісне визнання фінансових інструментів. Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно 
оцінюються за справедливою вартістю. 
 
Основні фінансові інструменти Товариства включають інвестиції, наявні для продажу, позики, грошові 
кошти, залишки на банківських рахунках дебіторську та кредиторську заборгованість.  
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Усі операції придбання і продажу фінансових інструментів, які вимагають постачання протягом 
часового проміжку, визначеного нормативними актами або практикою відповідного ринку («звичайні» 
операції придбання або продажу), відображаються на дату здійснення операції – на дату, на яку 
Товариство приймає зобов’язання доставити фінансовий інструмент. Усі інші операції придбання і 
продажу визнаються на дату розрахунків. 
 
Класифікація і подальша оцінка фінансових активів. Фінансові активи у подальшому оцінюються за 
амортизованою або справедливою вартістю. При цьому інвестиції у боргові інструменти, які 
утримуються у рамках бізнес моделі, метою якої є збір потоків грошових коштів за договорами і які 
мають потоки грошових коштів за договорами, які складаються виключно із виплати основної суми та 
відсотків за основною сумою заборгованості, зазвичай оцінюються за амортизованою вартістю на 
кінець подальших звітних періодів. Боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес моделі, мета 
якої досягається за рахунок як збору потоків грошових коштів за договорами, так і продажу активів, і 
які мають контрактні умови фінансових активів, які на визначені дати генерують потоки грошових 
коштів, які являють собою виключно виплати основної суми та відсотків за основною сумою 
заборгованості, оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі інших 
сукупних доходів. Усі інші інвестиції у боргові інструменти та інструменти капіталу оцінюються за 
їхньою справедливою вартістю на кінець подальших звітних періодів.  
 
Амортизована вартість розраховується із використанням методу ефективної відсоткової ставки та 
визначається за вирахуванням будь-яких збитків від зменшення корисності. Премії і дисконти, включно 
із первісними витратами на проведення операцій, включаються до балансової вартості відповідного 
інструменту та амортизуються на основі ефективної відсоткової ставки для відповідного інструменту. 
 
Товариство використовує практичний прийом згідно якого амортизована вартість фінансових активів 
із термінами погашення до одного року, за вирахуванням очікуваних кредитних збитків, дорівнює їхній 
номінальній вартості. 
 
Інструменти власного капіталу. Інструмент власного капіталу являє собою будь-який договір, який 
свідчить про залишкову частку в активах підприємства після вирахування усіх його зобов’язань. 
 
Дивіденди за інструментами власного капіталу, визнаються у звіті про фінансові результати, коли 
встановлене право Товариства на отримання платежів та існує вірогідність надходження економічних 
вигід. Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про фінансові результати того періоду, у 
якому вони були понесені у результаті однієї або більше подій, які відбулися після первісного визнання 
інвестицій. Істотне або тривале зменшення справедливої вартості інструменту менше його первісної 
вартості є показником того, що він знецінився. Сукупний збиток від зменшення корисності, який 
визначається як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за 
вирахуванням будь-якого збитку від зменшення корисності цього активу, раніше визнаного у складі 
звіту про фінансові результати, вилучається із власного капіталу та визнається у складі звіту про 
фінансові результати. 
 
Збитки від зменшення корисності інструментів власного капіталу не сторнуються у складі звіту про 
фінансові результати. 
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Зменшення корисності фінансових активів. Товариство застосовує спрощений підхід до визнання 
очікуваних кредитних збитків на увесь строк дії фінансових активів, як дозволено в МСФЗ 9. Товариство 
відображає очікувані кредитні збитки та зміни очікуваних кредитних втрат на кожну звітну дату, щоб 
відобразити зміни кредитного ризику після первісного визнання. 
 
Очікувані кредитні збитки розраховуються використовуючи матриці міграції на основі історичного 
досвіду дефолту дебіторів та аналізі поточного стану дебітора. Товариство нараховує 100% резерв 
зменшення корисності на дебіторську заборгованість, яка прострочена на термін більше 365 днів, на 
дебіторську заборгованість контрагента, який розпочав процедуру банкрутства, ліквідації або 
фінансової реорганізації, та на дебіторську заборгованість контрагентів, які перебувають на тимчасово 
окупованих територіях України. Відповідно до історичного досвіду, ймовірність повернення 
відповідної дебіторської заборгованості є вкрай малою.  
 
Оскільки минулий досвід Товариства, пов'язаний з виникненням кредитних збитків, не свідчить про те, 
що характеристики виникнення збитків для різних клієнтських сегментів відрізняються, резерв під 
збитки на основі статусу прострочених платежів додатково не розмежовується залежно від різних 
клієнтських баз Товариства.  
 
Балансова вартість активу зменшується за рахунок резерву, а сума збитку визнається у звіті про 
фінансові результати. У випадку якщо дебіторська заборгованість є безнадійною, вона списується за 
рахунок резерву для дебіторської заборгованості. Подальше відшкодування раніше списаних сум 
включається до складу звіту про фінансові результати. 
 
Класифікація і подальша оцінка фінансових зобов’язань. Фінансові зобов’язання у подальшому 
оцінюються за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю через доходи та збитки.  
 
Фінансові зобов’язання які не є (i) умовною виплатою покупця при об’єднанні бізнесів, (ii) утримуваних 
для торгівлі, або (iii) визначених по справедливій вартості через прибутки або збитки, в подальшому 
оцінюються за амортизованою вартістю використовуючи метод ефективної ставки відсотка. Ефективна 
відсоткова ставка – це ставка яка приводить майбутні грошові виплати (включаючи всі гонорари та 
додаткові збори сплачені або отримані, витрати на транзакції та інші премії або знижки) протягом 
очікуваного строку дії фінансового зобов’язання або (де доречно) більш коротшого періоду, до 
амортизованої вартості фінансового зобов’язання.  
 
Припинення визнання фінансових інструментів. Товариство припиняє визнавати фінансові активи, 
коли (i) активи погашені або права на потоки грошових коштів від активів втратили свою силу, або 
(ii) Товариство передало усі суттєві ризики та винагороди від володіння активами, або (iii) Товариство 
не передало і не зберегло усі істотні права та винагороди від володіння, але втратила контроль. 
Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної здатності продати актив повністю 
непов’язаній третій стороні без потреби накладання додаткових обмежень на операцію продажу. 
Фінансові зобов’язання припиняють визнаватись Товариством тоді, і тільки тоді, коли зобов’язання 
Товариства виконані, скасовані чи строк виконання яких закінчився. Різниця між балансовою вартістю 
фінансового зобов’язання, яке припинило визнаватись, та виплаченою компенсацією визнається у 
складі звіту про прибутку або збитку. 
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Податок на прибуток. Податок на прибуток нараховується у фінансовій звітності у відповідності до 
українського законодавства, яке діяло або фактично діяло на звітну дату. Податок на прибуток включає 
нарахування поточного податку та відстроченого податку і визнається у звіті про фінансові результати, 
якщо він не стосується операцій, які вже були визнані у тому самому або інших періодах у складі інших 
сукупних доходів або безпосередньо у складі власного капіталу.  
 
Поточний податок є сумою, яку передбачається сплатити або відшкодувати у податкових органів 
стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та попередні періоди. Інші податки, крім 
податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат.  
 
Відстрочений податок на прибуток нараховується із використанням методу балансових зобов’язань на 
перенесені на майбутні періоди податкові збитки і тимчасові різниці, які виникають між податковими 
базами активів та зобов’язань і їхньою балансовою вартістю для цілей складання фінансової звітності. 
Згідно із виключенням щодо первісного визнання відстрочені податки не відображаються щодо 
тимчасових різниць на момент первісного визнання активу або зобов’язання в операції, яка не є 
об’єднанням підприємств, якщо операція на момент первісного відображення не впливає ані на 
фінансовий, ані на оподатковуваний прибуток. Відстрочені податкові зобов’язання не відображаються 
щодо тимчасових різниць на момент первісного визнання гудвілу та в подальшому щодо гудвілу, який 
не відноситься на валові витрати у цілях оподаткування. Залишки відстроченого податку оцінюються 
за ставками оподаткування, які діяли або фактично діяли на звітну дату, які, як очікується, будуть 
застосовуватись до періоду, в якому передбачається сторнування тимчасових різниць або реалізація 
перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових 
різниць, які відносяться на валові витрати, та перенесених на майбутні періоди податкових збитків 
відображаються лише у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання достатніх майбутніх 
оподатковуваних прибутків, за рахунок яких передбачається реалізувати ці вирахування. 
 
Запаси. Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості 
реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати, понесені на придбання запасів, виробничі або 
конверсійні та інші витрати, понесені на доведення до їхнього поточного місця розташування та стану. 
Первісна вартість вироблених запасів включає відповідну частку виробничих накладних витрат на 
основі звичайної виробничої потужності. Вартість запасів визначається на основі методу «перше 
надходження – перше вибуття» для всіх запасів, за виключенням природного газу, нафти та 
нафтопродуктів, для яких використовується метод середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації 
являє собою очікувану ціну реалізації під час звичайної господарської діяльності, за вирахуванням 
вартості завершення та витрат на продаж. 
 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги первісно визнається за 
справедливою вартістю і у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із використанням 
методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням резерву на знецінення. 
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Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами та інші оборотні активи. 
Передплати відображаються за первісною вартістю без ПДВ, за вирахуванням резерву на знецінення. 
Передплата класифікується як необоротний актив, коли товари або послуги, які стосуються цієї 
передплати, передбачається отримати після одного року або коли передплата стосується активу, який 
сам класифікується як необоротний після первісного визнання. 
 
Якщо існує ознака того, що активи, товари або послуги, які стосуються передплати, не будуть отримані, 
то Товариство нараховує резерв знецінення на відповідну переплату з одночасним визнанням витрат 
у звіті про фінансові результати. 
 
Гроші та їх еквіваленти. Гроші та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, депозити на вимогу 
у банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції із первісними термінами погашення три 
місяці або менше. Гроші та їх еквіваленти відображаються за амортизованою вартістю із 
використанням методу ефективної відсоткової ставки. Обмежені до використання залишки 
виключаються зі складу грошей та їх еквівалентів для цілей звіту про рух грошових коштів. Залишки, 
обмежені для обміну або використання на погашення зобов’язання протягом від трьох до дванадцяти 
місяців від звітної дати, включаються до складу інших оборотних активів.  
 
Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як власний капітал. Додаткові витрати, які 
безпосередньо стосуються випуску нових акцій, відображаються у складі власного капіталу як 
вирахування із надходжень, за виключенням податку. 
 
Дивіденди. Дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються із власного капіталу на звітну дату 
лише тоді, коли вони оголошуються до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається 
тоді, коли вони пропонуються до звітної дати або пропонуються чи оголошуються після звітної дати, 
але до затвердження фінансової звітності до випуску. 
 
Податок на додану вартість («ПДВ»). В Україні ПДВ стягується за двома ставками: 20% за 
операціями продажу та імпорту товарів у межах країни, а також робіт і послуг та 0% за операціями 
експорту товарів і надання обмеженого переліку послуг (наприклад міжнародне транспортування). 
Зобов’язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованого протягом звітного 
періоду, і виникає на першу з двох дат: постачання товарів клієнту або отримання платежу від клієнта. 
Кредит з ПДВ являє собою суму, яку платник податків має право взаємно зарахувати за рахунок 
власного зобов’язання з ПДВ протягом звітного періоду. Права на кредит з ПДВ виникають після 
отримання рахунка-фактури з ПДВ, який видається на ранішу з двох дат: оплати постачальнику або 
отримання товарів. ПДВ, який стосується операцій продажу та придбання, визнається у звіті про 
фінансовий стан на валовій основі і розкривається окремо як актив та зобов’язання. У випадку 
формування резерву на знецінення дебіторської заборгованості збиток від знецінення відображається 
щодо валової суми дебітора, включно з ПДВ, за виключенням резерву на знецінення на передплати 
видані. 
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Позики. Позики включають банківські кредити та облігації. Витрати на позики, які безпосередньо 
стосуються придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів, тобто активів, які 
обов’язково потребують суттєвого періоду для підготовки їх до використання за призначенням чи для 
реалізації, додаються до первісної вартості цих активів до того моменту, поки вся діяльність, необхідна 
для підготовки кваліфікованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена. 
Усі інші витрати на позики визнаються у складі прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони 
виникають.  
 
Позики первісно визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат, понесених на 
здійснення операцій. Позики у подальшому відображаються за амортизованою вартістю із 
використанням методу ефективної відсоткової ставки. Банківські овердрафти включаються до складу 
позик у звіті про фінансовий стан. 
 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається і первісно 
оцінюється згідно з викладеною вище політикою щодо фінансових інструментів. У подальшому 
інструменти із фіксованими термінами погашення переоцінюються за амортизованою вартістю із 
використанням методу ефективної відсоткової ставки. Амортизована вартість розраховується з 
урахуванням будь-яких витрат на операції та будь-якого дисконту або премії на момент погашення. 
 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами відображається у розмірі 
первісно отриманих сум за виключенням ПДВ. Суми одержаних авансів передбачається реалізувати 
шляхом отримання доходів від звичайної діяльності Товариства. 
 
Забезпечення. Забезпечення визнаються, коли Товариство має поточне зобов’язання (юридичне або 
конструктивне), яке витікає із обставин, внаслідок минулої події та існує вірогідність, що для погашення 
зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і можна зробити 
достовірну оцінку цього зобов’язання. 
 
У випадках коли Товариство очікує відшкодувати частину або усю суму забезпечення, наприклад, за 
договором страхування, то таке відшкодування визнається як окремий актив, тільки коли існує 
достатня впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане. 
 
Витрати на будь-яке забезпечення подаються у звіті про фінансові результати, за вирахуванням будь-
якого відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим, то резерви дисконтуються із 
використанням поточної ставки до оподаткування, яка відображає, якщо це доцільно, ризики, 
характерні для відповідного зобов’язання. Якщо використовується дисконтування, то збільшення 
резерву у результаті плину часу визнається як фінансові витрати. 
 
Інші зобов’язання. Інші фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю, за 
вирахуванням понесених витрат на здійснення операцій, і у подальшому відображаються за 
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Інші нефінансові 
зобов’язання оцінюються за первісною вартістю. 
 
Умовні активи та зобов’язання. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але 
розкриваються у примітках, коли існує ймовірність надходження економічних вигід.  
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Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, окрім випадків коли вибуття економічних 
ресурсів для врегулювання зобов’язання є вірогідним і їхню суму можна достовірно визначити. 
Інформація про умовні зобов’язання розкривається, окрім випадків коли можливість вибуття ресурсів, 
які втілюють у собі економічні вигоди, є малоймовірною.  
 
Визнання доходів. Товариство визнає доходи від реалізації для відображення передачі обіцяних 
товарів або послуг клієнтам у сумі, яка відображає суму компенсації, на яку Товариство, як 
передбачається, матиме право в обмін за ці товари та послуги. Товариство використовує п’яти етапну 
модель для визнання доходів: 
 
• виявлення договору з клієнтом; 
• виявлення зобов’язань щодо виконання у договорі; 
• визначення ціни операції; 
• розподіл ціни операції на зобов’язання щодо виконання у договорах; 
• визнання доходів від реалізації тоді, коли (або як тільки) Товариство задовольняє зобов’язання 

щодо виконання. 
 
Товариство визнає доходи від реалізації тоді, коли (або як тільки) задоволене виконання зобов’язань, 
тобто коли контроль над товарами або послугами, який супроводжує виконання конкретних 
зобов’язань, був переданий клієнту. 
 
Подання доходів від реалізації валовою сумою чи на нетто-основі. Коли Товариство діє як 
принципал, доходи від реалізації та собівартість реалізації відображаються на валовій основі. Якщо 
Товариство продає товари або послуги як агент, доходи від реалізації відображаються на нетто-основі, 
яка являє собою зароблені маржу/комісії. Чи вважається Товариство принципалом або агентом в 
операції залежить від аналізу як юридичної форми, так і сутності угоди, яку укладає Товариство.  
 
Визнання витрат. Витрати відображаються за методом нарахування. 
 
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають витрати на виплату відсотків 
за позиками, збитки від дострокового погашення кредитів, доходи з відсотків за депозитними та 
поточними рахунками, доходи або збитки від випуску фінансових інструментів та амортизованого 
дисконту за пенсійними зобов’язаннями та забезпеченнями. 
 
Доходи з відсотків визнаються по мірі нарахування з урахуванням фактичної дохідності відповідного 
активу. 
 
Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними внесками. Товариство робить визначені єдині 
соціальні внески до Державного пенсійного фонду України стосовно своїх працівників. Внески 
розраховуються як відсоток від поточної валової заробітної плати і відносяться на витрати того періоду, 
у якому вони були понесені. Дискреційні пенсії та інші виплати після виходу на пенсію включаються до 
складу витрат на оплату праці у звіті про фінансові результати. 
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29. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ 
ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 

 
Протягом року, що закінчився 31 грудня 2019 року, Товариство визнало витрати щодо внесків, котрі 
підлягають сплаті в Державний пенсійний фонду України, на суму 880 500 тисяч гривень (2018 рік: 
745 366 тисяч гривень). 
 
Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними виплатами. Товариство здійснює виплати 
одноразових сум, виплати при досягненні певного віку та інші виплати, визначені у колективній угоді. 
Зобов’язання, визнане у звіті про фінансовий стан стосовно пенсійного плану із визначеними 
виплатами, є теперішньою вартістю зобов’язання за пенсійним планом із визначеними виплатами на 
звітну дату. Зобов’язання за пенсійним планом із визначеними виплатами розраховується щороку із 
використанням методу прогнозної кредитної одиниці. 
 
Теперішня вартість зобов’язання за пенсійним планом із визначеними виплатами визначається 
шляхом дисконтування очікуваного майбутнього вибуття грошових коштів із використанням 
відсоткових ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими у валюті, у якій 
здійснюються виплати, і які мають терміни погашення, які приблизно відповідають умовам 
відповідного пенсійного зобов’язання. 
 
Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в актуарні 
припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони виникають. Витрати на 
вартість послуг минулих періодів визнаються негайно у складі звіту про прибутки та збитки. 
 
Перегляд порівняльної інформації 
 
З 1 жовтня 2018 року Товариство перейшло на іншу облікову систему, яка використовує більш точний 
підхід щодо класифікації витрат. Керівництво Товариства переглянуло класифікацію порівняльної 
інформації в межах собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та вважає, що така 
презентація інформації є більш достовірною для користувачів фінансової звітності.  
 
У зв’язку зі зміною облікової політики, Товариства провело рекласифікацію витрат від знецінення 
основних засобів, нематеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій, а також витрат по 
забезпеченням, пов’язаними із ліквідацією необоротних активів зі складу Інших витрат до складу Інших 
операційних витрат. В результаті проведеної рекласифікації Інші витрати за порівняльний період 
зменшилися, а інші операційні витрати збільшилися на суму 354 965 тисяч гривень.  
 
 
30. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 
 
Застосування облікової політики Товариства вимагає від керівництва використання професійних 
суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, інформація про які 
не є очевидною з інших джерел. Оцінки та пов’язані з ними припущення базуються на історичному 
досвіді та інших факторах, які, на думку керівництва, вважаються доцільними у цих обставинах. 
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30. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Оцінки та відповідні припущення 
переглядаються на постійній основі. Результати переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, 
в якому здійснюється такий перегляд, якщо результат перегляду впливає лише на цей період або у 
періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутній 
періоди. 
 
Істотні професійні судження під час застосування облікової політики. Нижче наведені істотні 
судження, крім тих для яких вимагається здійснення оцінок, які зробило керівництво у процесі 
застосування облікової політики Товариства і які мають найістотніший вплив на суми, визнані у 
фінансовій звітності. 
 
Основні джерела невизначеності оцінок. Нижче наведені основні припущення стосовно майбутнього 
та інші основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний 
ризик того, що вони стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань 
протягом наступного фінансового року. 
 
Ризики, пов’язані з вимогами податкового та іншого законодавства. Українське податкове, валютне 
і митне законодавство продовжує розвиватися. Спірні нормативні акти стають причиною різних 
тлумачень. На думку керівництва, його тлумачення є належними і надійними, але немає гарантій того, 
що вони не стануть причиною претензій з боку податкових органів (Примітка 12 та 25). 
 
Переоцінка основних засобів. Як зазначено у Примітці 29, Товариство застосовує модель переоцінки 
до своїх основних засобів. На кожну звітну дату Товариство проводить перевірку балансової вартості 
цих активів із тим, щоб визначити, чи не відрізняється вона суттєво від справедливої вартості. Остання 
незалежна оцінка справедливої вартості основних засобів Товариства була виконана станом на 
1 жовтня 2019 року. Основні припущення щодо переоцінки розкриті у Примітці 27.  
 
Оцінка нафтогазових запасів. Підтверджені запаси нафти та газу – це очікувана кількість сирої нафти, 
природного газу та газоконденсатної рідини, геологічні й інженерні властивості яких достовірно 
свідчать про те, що такі запаси можуть бути видобуті з відомих покладів протягом майбутніх років за 
існуючих економічних і операційних умов. Підтверджені розроблені запаси – запаси, видобування яких 
очікується через використання існуючих свердловин за допомогою існуючого обладнання та 
операційних методів. Оцінка нафтогазових запасів за своєю суттю характеризується непевністю та 
потребує застосування професійного судження і періодичних переглядів у майбутньому. Відповідно до 
цього, фінансові та облікові оцінки, основою яких є підтверджені запаси, також підпадають під вплив 
змін. 
 
Оцінка підтверджених запасів відноситься до майбутніх проектів з дослідження і розробки тільки за 
умови існування зобов’язань з фінансування і у тому випадку, коли відповідні регулятивні дозволи для 
виконання таких проектів були надані або існує висока ймовірність їх отримання. Крім цього, оцінка 
підтверджених запасів включає лише ті обсяги, які з достатньою імовірністю можуть бути реалізовані 
на ринку. Усі підтверджені запаси підлягають перегляду, відповідно до нової інформації стосовно 
розвідувального буріння, виробничої діяльності або змін в економічних факторах, включаючи ціни 
товарів, умови контрактів та плани розвідки. Загалом, зміна технічного стану покладів вуглеводнів, яка 
має місце в результаті нової інформації, що отримана в ході діяльності з дослідження і розробки, є 
найбільш суттєвою причиною щорічного перегляду оцінки.  
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30. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 
Зміни в оцінці підтверджених запасів, а особливо в оцінці підтверджених розроблених запасів, 
впливають на амортизаційні відрахування, відображені у фінансовій звітності в статті основні засоби, 
що відносяться до видобутку вуглеводнів. Такі зміни, наприклад, можуть бути як результатом 
виробництва так і перегляду оцінок. Зменшення підтверджених розроблених запасів збільшить 
амортизаційні відрахування (за умови постійного виробництва) та збільшить витрати. 
 
Остання незалежна оцінка нафтогазових запасів Товариства була проведена станом на 
1 липня 2019 року. 
 
Амортизація свердловин пов’язаних з видобутком вуглеводнів. Свердловини, які пов’язані з 
видобутком вуглеводнів (надалі – «Свердловини») амортизуються з використанням методу суми 
одиниць продукції. Вартість Свердловин амортизується базуючись на обсягах наявних запасів 
відповідних вуглеводнів категорій достовірні розроблені (proved developed), оцінені відповідно до 
стандартів Системи управління ресурсами вуглеводнів (PRMS), підготовлених Комітетом з нафтових і 
газових резервів Спілки інженерів нафтогазової галузі (SPE). 
 
Амортизація спеціальних дозволів на користування надрами, пов’язаних з видобутком вуглеводнів. 
Спеціальні дозволи на користування надрами, які надають право здійснювати видобуток вуглеводнів 
(надалі – «Дозвіл») амортизуються з використанням методу суми одиниць продукції. Вартість Дозволу 
амортизується базуючись на обсягах наявних запасів відповідних вуглеводнів категорій достовірні 
(proved) та ймовірні (probable) оцінені відповідно до SPE-PRMS.  
 
Оцінка запасів вуглеводнів здійснюється загалом по родовищу, відповідно, усі свердловини родовища 
амортизуються виходячи з загального обсягу видобутку конкретного виду вуглеводнів по родовищу за 
період та залишків запасів таких вуглеводнів на початок періоду. 
 
Зменшення корисності основних засобів. Керівництво проводить аналіз, щоб оцінити, чи балансова 
вартість основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю, суттєво відрізняється від їх 
справедливої вартості станом на кінець звітного періоду. Така оцінка проводиться щорічно та 
ґрунтується на аналізі цін, цінових індексів, технологічних змінах, змінах валютних курсів та інших 
релевантних факторах. У випадку, коли результати аналізу свідчать про те, що балансова вартість 
основних засобів суттєво відрізняється від справедливої їх вартості, Керівництво залучає незалежних 
оцінювачів для проведення оцінки справедливої вартості основних засобів. 
 
За результатами такого аналізу станом на 31 грудня 2019 року, Керівництво прийшло до висновку, що 
балансова вартість основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю не відрізняється 
суттєво від їх справедливої вартості, і переоцінка основних засобів на цю дату не проводилась.  
 
Під час оцінки загального зменшення корисності активи, які не генерують окремих потоків грошових 
коштів, включаються до відповідних одиниць, які генерують грошові кошти. Ознаки зменшення 
корисності основних засобів включають аналіз ринкових умов, утилізацію активів та здатність 
використати актив для альтернативних цілей. Якщо існують ознаки зменшення корисності, Товариство 
здійснює оцінку суми відшкодування (більшої з двох величин: справедливої вартості, за вирахуванням 
витрат на продаж, та вартості під час використання), порівнює її з балансовою вартістю і відображає 
зменшення корисності у тій мірі, в якій балансова вартість перевищує суму відшкодування. Керівництво 
Товариства не виявило загальних індикаторів зменшення корисності станом на 31 грудня 2019 року.  
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Строки корисного використання інших основних засобів. Основні засоби Товариства, за виключенням 
нафтових та газових свердловин та видобувного і бурового обладнання, амортизуються із 
використанням прямолінійного методу протягом очікуваних строків їх корисного використання, які 
базуються на бізнес-планах керівництва та операційних оцінках. Фактори, які можуть вплинути на 
оцінку строків корисного використання активів та їх залишкової вартості, включають зміни у 
технологіях; зміни регуляторних актів та законодавства; непередбачені проблеми з експлуатацією. 
Будь-який із вищезазначених факторів може вплинути на знос основних засобів у майбутньому та їх 
балансову і залишкову вартість. Товариство переглядає очікувані строки корисного використання 
основних засобів на кінець кожного річного звітного періоду. Перегляд базується на поточному стані 
активів та очікуваному періоді, протягом якого вони продовжуватимуть приносити економічні вигоди 
для Товариства. Будь-які зміни очікуваних строків корисного використання або залишкової вартості 
відображаються на перспективній основі від дати зміни.  
 
Витрати на виведення об’єктів з експлуатації. Забезпечення на виведення активів з експлуатації 
являє собою теперішню вартість витрат на виведення нафтогазових об’єктів з експлуатації, яку 
очікується понести у майбутньому (Примітка 12). Ці забезпечення були визнані на основі внутрішніх 
оцінок Товариства. Основні оцінки включають майбутні ринкові ціни на необхідні витрати із виведення 
об’єктів з експлуатації і базуються на ринкових умовах та факторах, а також ставку дисконтування. 
Додаткова невизначеність стосується строків понесення витрат на виведення об’єктів з експлуатації, які 
залежать від виснаження родовищ, майбутніх цін на нафту і газ і, як результат, очікуваного моменту у 
часі, коли не очікується отримання майбутніх економічних вигід у виробництві. Зміни цих оцінок 
можуть призвести до суттєвих змін у забезпеченнях, визнаних у звіті про фінансовий стан.  
 
Забезпечення на судові позови. Товариство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі 
своїми контрагентами. Забезпечення на судові позови є оцінкою керівництвом можливих втрат, що 
можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень (Примітка 12 та 25). 
 
Зобов’язання за виплатами працівникам. Товариство оцінює зобов’язання за виплатами після виходу 
на пенсію та іншими виплатами працівникам із використанням методу прогнозної кредитної одиниці 
на основі актуарних припущень, які відображають найкращі оцінки керівництва щодо змінних величин, 
які визначають кінцеву вартість виплат після виходу на пенсію та інших виплат працівникам. Теперішня 
вартість зобов’язання за виплатами працівникам залежить від цілої низки факторів, які визначаються 
на актуарній основі із використанням низки припущень. Основні припущення, які використовуються 
під час визначення чистих витрат (доходів) для пенсій, включають ставку дисконтування та очікуване 
збільшення рівня заробітної плати. Будь-які зміни у цих припущеннях вплинуть на балансову вартість 
зобов’язання за виплатами працівникам. Оскільки не існує довгострокових, високоліквідних 
корпоративних або облігацій внутрішньої державної позики, випущених у гривнях, необхідні істотні 
професійні судження для оцінки відповідної ставки дисконтування. Основні припущення представлені 
у Примітці 12. 
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31. ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА ТЛУМАЧЕНЬ 
 

Прийняття до застосування нових і переглянутих Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. Такі стандарти були вперше прийняті до застосування Товариством за фінансовий рік, який 
починається на або після 1 січня 2019 року:  
 

 МСФЗ 16 «Оренда»; 

 Тлумачення КТ МСФЗ 23 «Невизначеність стосовно порядку стягнення податків на прибуток»; 

 Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» – Характеристики передоплати із негативною 
компенсацією; 

 Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» – Довгострокові частки в 
асоційованих та спільних підприємствах; 

 Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» – Поправки, скорочення або погашення пенсійних 
планів; 

 Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015-2017 років. 
 

Окрім змін пов’язаних із застосуванням нового стандарту МСФЗ 16 «Оренда» («МСФЗ 16») як описано 
нижче, прийняття до застосування поправок до стандартів не завдало жодного впливу на фінансовий 
стан або показники діяльності, відображені у фінансовій звітності, і не призвели до будь-яких змін в 
обліковій політиці Товариства та сумах, відображених за поточний або попередні роки.  
 

Починаючи з 1 січня 2019 року Товариство змінило облікову політику щодо визнання та обліку оренди 
відповідно до МСФЗ 16, як описано в Примітці 29.  
 

Товариство скористалося практичним прийомом, доступним під час переходу на МСФЗ 16, згідно з 
яким не вимагається здійснювати повторну оцінку контракту як договору оренди або як договору, що 
містить умови оренди. Застосування МСФЗ 16 не мало істотного впливу на фінансовий стан та/або 
фінансові показники діяльності Товариства. 
 

Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності. На дату затвердження цієї 
фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також поправки до стандартів, були випущені, але 
іще не набули чинності: 
 

Стандарти/тлумачення  Набувають чинності для 
річних облікових періодів, які 

починаються на або після 

  Поправки до Посилань на Концептуальну основу фінансової звітності в 
стандартах МСФЗ 

1 січня 2020 року 

Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»: Визначення бізнесу 1 січня 2020 року  
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові 

політики, зміни в облікових оцінках та помилки»: Визначення суттєвості 
1 січня 2020 року 

МСФЗ 17 «Договори страхування» 1 січня 2021 року  
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності»: Класифікація зобов’язань 

як поточних та довгострокових  
1 січня 2022 року 

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 
«Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»: Продаж або внесок активів 
між інвестором та його асоційованим або спільним підприємством 

Буде визначено 

 

Керівництво очікує, що застосування нових стандартів та тлумачень до застосування не матиме 
суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. 
 


